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Svátek  
sousedů       

 30. května 2006 
O co jde?  O společenskou akci, při níž se se-
tkávají sousedé. 

Kde se může svátek konat?   V rodinném do-
mě, na zahradě, v parku, ve  společných  prosto-
rách bytových domů, v kulturních zařízeních ob-
ce. 

Kdo může akci uspořádat ?  Rodiny, obec, ško-
ly, zájmová sdružení i jednotlivci.  
Kdy se svátek slaví?  Na konci května, v České 
republice proběhne poprvé  30. května 2006. 
Jak svátek připravit?  Pozvete sousedy, každý 
může přinést drobné pohoštění, hudební nástroj, 
přijít s nápady, jak zabavit děti i dospělé. A co 
třeba spolu oslavit něčí narozeniny? 
Jakou má svátek tradici?  Vznikl v roce 1999 v 
Paříži, v roce 2005 se slavil už v 377 evropských 
městech. Celkem se ho loni zúčastnilo 4,5 milio-
nu lidí.  
Co je cílem? Umožnit, aby se sousedé lépe po-

znali, navodit atmosféru, která usnadní další vzá-
jemné kontakty a pomoc.  Kde se můžete o akci 
informovat? Napište na adresu:  
sousede@tiscali.cz, telefonujte na číslo: 608 
468 097, další informace www.
svateksousedu.cz 

Městská část Praha – Troja, Trojská 
230/96, Praha 7 

Ve čtvrtek 8.6.2006 od 17 hod. 
se na zahradě  

ÚMČ Praha – Troja a MŠ  
koná tradiční pekařská soutěž 

 

TROJSKÁ  BUCHTA  
Zveme Vás na příjemné posezení a ochut-

návku soutěžních výrobků.  
 Vítězné výrobky budou odměněny a jejich 

recepty se souhlasem autorů otištěny v 
následujících vydáních Trojského kurýra. 

 Výrobky v kategoriích pečené, nepečené,     
  sladké, slané a buchty kynuté – klasik   
  můžete nosit na ÚMČ Praha-Troja  
  od 14 do 16.30 hod. i s receptem ! 

Dobrou náladu umocní živá hudba 

Kulturní dění v Troji má další perličku: v galerii U Lávky 
vystavuje své práce trojská rodačka, mladá výtvarnice 
Tereza Kučerová. Mládí na vernisáži tentokrát převažo-
valo i přes hojnou účast již tradičních příznivců naší troj-
ské galerie. Členové souboru divadla Sklep hudebně 
zahájili výstavu a přispěli k výborné atmosféře. Po 
zhlédnutí prezentace završila tento zajímavý umělecký 
počin v Troji diskusní dohrávka v Café Lávka.                                                                 
                                                  starosta Oldřich Adámek  

Ve středu 7.6.2006 
pořádá oddíl OB TJ 
Sokol Troja pod zá-
štitou MČ Praha - 

Troja 
 

TROJSKÝ  ORIENŤÁK           
(již 5.ročník) 

 
     Pro zájemce o bloudění v le-
se nad Trojou sdělujeme tyto in-
formace: 
     Sraz účastníků je v campu 
Sokola Troja, kde se mohou zá-
jemci přihlásit a dostanou po-
třebné informace. 

   
DOBA PREZENTACE JE OD 
16.00 HOD. DO 18,00 HOD. 

 
Start závodu začíná v 16,30 hod.
a končí v 18,00 hod. 

     Start je intervalový a startuje 
se podle příchodu.Případné dal-
ší informace budou k disposici u 
prezentace. 
     Pořadatel připravil pro zájem-
ce několik tratí klasických, které 
se běží  podle mapy, délka od 
2000 m- 
až  5000 m a též trať označenou 
fáborkama vhodnou pro děti do 
10 let a začátečníky. Na tuto trať 
mohou jít též rodiče spolu s dět-
mi.Délka teto tratě je cca 2000 
m. 
     Závod připravil TJ Sokol Tro-
ja-oddíl orientačního běhu jako 
součást oslav 110 let založení 
SOKOLA v Troji. 
  K proběhnutí v trojském  lese 
Vás srdečně zvou 
                 pořadatelé a MČ Praha-Troja 
 

Kdo má zájem se zúčastnit, může si na 
ÚMČ (v sekretariátu starosty)  

 vyzvednout propagační materiál  -
letáčky, plakáty a visačky s logem akce. 

mailto:sousede@tiscali.cz


Sběrný dvůr hl. m. Prahy, 
Voctářova ul. Praha 8  
tel: 266 007 299 
Provozní doba: 
Po - Pá 8,30 - 18,00 hod. - v zimě 
do 17,00 hod. 
So 8,30 - 15,00 hod.  

Do sběrného dvora je možné přivézt též:  
• železný šrot  
• sklo  
• odpad ze zeleně  
• dřevěný odpad  
• stavební odpad  
• objemný odpad  
• elektrošrot 

Obyvatelé hlavního města po pro-
kázání totožnosti mohou využívat 
sběrný dvůr zdarma, dle pokynů 
obsluhy.  
Podnikatelé jej využívají za popla-
tek. Provozovatel sběrného dvora 
je firma IPODEC 
 

ZPRÁVY  Z  ÚMČ  PRAHA – TROJA 

VOLBY 2.- 3.6.2006 –  
VOLIČSKÉ  
PRŮKAZY 
Připomínáme občanům, 
kteří  nemohou  volit ve 
„svém“ volebním okrsku, 
že ve středu 31.5..2006 
do 16 hod., kdy se uza-
vírají volební seznamy, 
mají poslední možnost 
si na ÚMČ Praha-Troja 
vyzvednout voličský prů-
kaz. Dále bychom chtěli 
upozornit každého obča-
na na možnost  si v této 
lhůtě  ověřit, zda je za-
psán ve volebním sezna-
mu.  

     V souvislosti s vede-
ním evidence obyvatel 
(od roku 2000 v ohlašov-
ně trvalého pobytu zdej-
šího ÚMČ) znovu  upo-
zorňujeme na povinnost 
rodičů nově narozených 
dětí přihlásit své děti k tr-
valému pobytu právě 
zde. Rovněž žádáme pří-
buzné v případě úmrtí v 
rodině ohlásit tuto skuteč-
nost v ohlašovně. Přede-
jde se tím  zdlouhavému  
„cestování“ dokladů z ji-
ných úřadů  i případným 
nedorozuměním. 
 R.Zajícová, evidence obyvatel 

BLÍŽÍ SE OTEVŘENÍ PŘÍVOZU  
PODHOŘÍ – PODBABA 
     Podle slov radního Ing.Holického z Prahy 6 se přívoz  bu-
de nacházet na 42,8 říčním kilometru Vltavy. Levobřežní pře-
vozní místo je v Praze 6-Podbabě u ulice Roztocká a V Pod-
babě  (zde je možnost využít autobusové spojení – zast.V 
Podbabě- k metru Dejvická či návaznost na cyklolstezku směr 
Sedlec nebo Stromovka). Pravobřežní převozní místo v Troji 
se nachází u ul. V Podhoří v blízkosti konečné autobusu 
č.112 – zast.V Podhoří. I zde je napojení na cyklostezku .    
     Projekt přívozu byl předem konzultován se ZOO a PBZ a 
na jeho realizaci se podílí Magistrát HMP a Povodí Vltavy. 
Stejně jako Sedlecký přívoz bude napojen na pražskou inte-
grovanou dopravu.  
     Podle vyjádření p. Nejedlého z Povodí Vltavy právě probí-

há dotěžení materiálu na trojské straně, protější strana v Pod-
babě je již připravena k provozu. Provozovatelem přívozu bu-
de První všeobecná člunovací společnost,  fungovat bude ja-
ko osobní doprava pro osoby a jízdní kola. Jízdní řád přívozu 
bude k dispozici až v polovině června,  přislíben je interval do 
15 minut. Povodí Vltavy 
rovněž dokončuje místo 
pro zázemí převozníka a 
jedná s majitelkou bývalé-
ho obchodu v bezprostřed-
ní blízkosti přívozu.. 
Slavnostní otevření a za-
hájení přívozu Podhoří-
Podbaba je stanoveno na 
sobotu 1.července 2006 
ve 12 hod.              R. Zajícová Sedlecký přívoz – foto z léta  2005 

Výsadba nových  
stromů  

            
    
                                              

Tak jako každý rok, kdy v 
jarním období úřad MČ 
zajišťuje výsadbu nových 
stromů na svých pozem-
cích, bylo i letos přikro-
čeno v rámci obnovy ze-
leně k vysazení 2 kusů 
vzrostlých stromů. Jeden 

strom  Abies koreana – "jedle 
korejská" a jeden  Metasekvoj 
byly vysazeny 24.5.2006 za 
účasti velvyslance Korejské re-
publiky a starosty MČ Troja p. 
Oldřicha Adámka  u rezidence 
Korejského velvyslanectví Nad 
Kazankou .  

    Za příjemného 
jarního odpoledne 
v proběhl v sobotu 
20.5.2006  pohár 

ODS Troja ve stolním tenise. 
Hrálo se v malé tělocvičně ZŠ a 
na to,že jsme hráli odpolední 
semifinále MS v ledním hokeji, 
byla účast docela pěkná – 13 
hráčů ve všech věkových kate-
goriích (malou televizi se podaři-
lo nainstalovat do hrací místnos-
ti,takže částečně informováni 
jsme byli). 
    Zvítězil s přehledem hrající 
Michal Petr (bez jediné porážky), 
na druhém místě se nakonec 
radoval Rudolf Hampel a třetí 
skončil Radek Mikšík. 
    Z ú ča s t n ě n í  s e  m o h l i 
v průběhu nebo po akci posilnit 
na zahradě školy,kde bylo při-
praveno malé občerstvení včet-
ně grilovaní buřtů.       
         za Sokol Troja Rudolf Hampel 

M i s s  k o m p o s t   
Občanské sdružení Ekodomov vy-
hlašuje v rámci kampaně Biood-
pad – živá hmota pro nový život" 
soutěž   "Miss kompost". 
     Jejím cílem je podpořit domácí kom-
postování a pozvednout povědomí 
o využívání bioodpadů - především o kom-
postování. Bioodpad tvoří cca 40 % směs-
ného komunálního odpadu a v současné 
době končí převážně na skládkách kde za-
páchá a významně přispívá k tvorbě sklení-
kových plynů. Současný "Plán odpadového 
hospodářství (POH) ČR" skládkování biood-
padů omezuje, ale bez aktivní účasti obča-
nů nebudou cíle POH naplněny.  
     Miss kompost je humornou podobou 
nejrůznějších soutěží miss s vážným pod-
textem a seriózním průběhem. Jak se zapo-
jit do soutěže? Vyfotografujte svůj kompost, 
zjistěte jeho míry (výšku, šířku, délku) a jí-
delníček. Uveďte co a v jakém množství do 
kompostu dáváte – čím ho krmíte. Dále na-
pište krátký příběh o Vašem kompostu. Mů-

žete popsat, co zajímavého či humorného 
se Vám přihodilo při kompostování nebo při 
jiné činnosti, která nějak souvisí s kom-
postem. Váš příběh může být i o tom,  jak 
jste stavěli nebo kupovali kompostér, jak se 
o kompost staráte či jak ho využíváte. Foto-
grafii, míry, jídelníček a povídku 
s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adre-
sa včetně kraje, telefon) zašlete do  

31. května 2006 na adresu: Ekodomov, 
V Podbabě 29B, 160 00 Praha 6. Údaje 

můžete také zaslat v elektronické podo-
bě na e-mail soutez@ekodomov.cz.  

Z došlých materiálů, které budou splňovat 
požadavky soutěže, budou vybrány nejlep-
ší. Po uzávěrce budou údaje o nich zveřej-
něny na internetu a veřejnost bude mít mož-
nost hlasováním vybrat finalisty. Z účastníků 
soutěže bude také vybráno 30 kompostů, 
jež budou po dohodě s majiteli rozborovány 
ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby 
v Chomutově s cílem zjistit kvalitu domácích 
kompostů. Chcete-li vědět jak kvalitní máte 
kompost, přihlaste ho do soutěže.  
     Miss kompost bude zvolena na galave-

čeru, který se bude konat 23. června 2006. 
Finalisté – komposty budou zastoupeny 
svými advokáty, kteří je budou obhajovat. 
Vítěze vybere porota složená ze zástupců 
osobností společenského a kulturního živo-
ta. Pořadem bude provázet Jaroslav Dušek. 
Součástí večera bude i tématická módní 
přehlídka a výstava výtvarných děl o kom-
postu.  
     
      Přihlaste i Vy svůj kompost do soutěže a 
získejte zajímavé ceny. Pro vítěze je připra-
ven štěpkovač – tichý drtič zahradního od-
padu AXT 2500 od firmy BOSCH v ceně 
14 500,- Kč. Další ceny jsou: štěpkovač – 
tichý drtič zahradního odpadu AXT 1600 od 
firmy BOSCH, plastový kompostér od firmy 
Jelínek Trading, kompostovací sáčky a spe-
ciální koše od firmy HBABio a dárkové ba-
líčky od společnosti Country Life. Soutěž je 
podpořena Státním fondem životního pro-
středí ČR, Ústeckým krajem a městy a ob-
cemi zapojenými v kampani "Bioodpad – 
živá hmota pro nový život". 
                 MHMP-odbor ochrany prostředí 

mailto:soutez@ekodomov.cz


Naučná stezka 
v trojské zahradě 
 
Botanická zahrada 
oživila a rozšířila 
procházku přírod-

ním areálem 
   U příležitosti Dne 

země došla vzkříšení vandalem téměř totálně zni-
čená Naučná stezka přírodním areálem Bota-
nické zahrady hl. města Prahy, která vznikla 
v roce 2001. (Byla 3. v pořadí, její předchůdkyně 
přišly na svět v letech 1975 a 1982). 

   Píše se rok 2006 a v hodnotě téměř 400.000 Kč 
je Naučná stezka (slavnostně otevřená právě 
před týdnem) opět v provozu. Stejně jako ty před-
chozí, se rozkládá mezi bohnickým sídlištěm a 
lesem a během více než 3 km dlouhé procházky 
se na ní seznámíme s tím nejzajímavějším, co 
areál nabízí.   

   Z přírodovědeckého hlediska jsou zdejší lesy a 
chráněná území  jedinečnou částí Prahy; spolu se 
Stromovkou tvoří její „zelené plíce“. „Stačí vám 20 
minut, abyste sem dojeli hromadnou dopravou a 
za celý den nemusíte vyjít ze zeleně. Přitom jste 
pořád v hlavním městě,“ vidí největší hodnotu a 
přínos Věra Bidlová, neúnavná „tvořitelka“ NS, to-
ho času na mateřské dovolené. (Jak Věra přizná-
vá, dětský kočárek s ani ne ročním Jirkou má tra-
su NS slušně najetu.) 

   Od ledna 2006 nahrazuje během velice krátké 
doby (zhruba  pouhých dvou měsíců) 10 kusů zce-
la nových informačních cedulí a dřevěných tabulí 
části poničené.  Ty nás mimo jiné navedou do Le-
sa plného zvuků, části NS z dílny výtvarníka Lu-
káše Gavlovského, kde je případný rámus povo-
len. (Hraje se zde na obří dřevěný Xylofon a Zvu-
kovod, do konce měsíce přibude ještě obří naslou-
chadlo lesních zvuků.)   

   Pokud se na Naučnou stezku vydáme, je ideál-
ní v pokladně venkovní expozice BZ vyzvednout 
mapku NS, která je k dispozici zdarma. Pak z kři-
žovatky Úvozové cesty s Nádvorní ulicí (v blízkosti 
pokladny) vyrazíme na zhruba 2 hodiny trvající 
procházku územím, které je ceněno z hlediska 
ekologie, biologie, geomorfologie a z velké části i 
historie: Celé se nachází v přírodním parku Dra-

háň – Troja; nejcennějšími lokalitami, které cestou 
navštívíme, jsou chráněná území – přírodní pa-
mátky Havránka, Salabka a Velká Skála.  

   Celá trasa je velice dobře značena klasickou 
značkou všech naučných stezek – bílým čtvercem 
se zeleným pruhem vedoucím po úhlopříčce. Na-
učná stezka končí na zastávce autobusu č. 112 - 
Kovárna. Trasu ovšem můžeme opustit už 
v polovině – z parkoviště botanické zahrady, jehož 
spodní částí stezka prochází. Tady můžeme na-
stoupit na autobus č. 144 jedoucí na stanici metra 
C - Kobylisy.   

Další podrobnosti na www.botanicka.cz. 

Marcela Uhlíková, tiskové oddělení BZ 
e-mail: marcela.uhlikova@botanicka.cz,  

Pražská muzejní noc  17. 6. 2006 
     Tento typ akce se již po řadu let pořádá v zahraničí a setkává se s veli-
kým ohlasem. Vybraná muzea otevřou pro zájemce své expozice v netradič-
ních nočních hodinách (obvykle od 19:00 do 1:00) a prohlídku často zpestří 
dalším doprovodným programem. V České republice se muzejní noc koná 
pod záštitou Asociace muzeí a galerií České republiky, v Praze je jejím hlav-
ním organizátorem Národní muzeum ve spolupráci s Dopravním podnikem 

hl.m. Prahy.  
TIP – Národní zemědělské 

muzeum Praha 7,  
Kostelní 44 

     V roce 2004 se poprvé připojilo 
i Národní zemědělské muzeum a 
představilo též ukázky řemeslné 
výroby. V minulém roce se Praž-
ská muzejní noc konala v sobotu 
4. června 2005 a Národní země-
dělské muzeum na ní představilo 
všechny své stálé expozice i krát-
kodobé výstavy. Poprvé mohli ná-
vštěvníci vidět i Malou muzejní 
farmu s prezentací chovu slepic a 
králíků (podrobnosti najdete v Ar-
chivu pořádaných akcí). Novinkou 
byl i hudební a multimediální pro-
gram před vchodem do budovy 
Národního zemědělského muzea. 
Pražská muzejní noc se setkala s 
mimořádným zájmem a navštívilo 
ji téměř 3 900 návštěvníků.  
    

Letos se Pražská muzejní noc uskuteční v sobotu 17. června 2006, resp. 
v neděli 18. 6. 2006 (19:00 – 1:00 ) i v Národním zemědělském muzeu. Mezi 

novinkami, které nabízí, je stálá 
expozice JEDE TRAKTOR – sbír-
ka zemědělské techniky NZM, uni-
kátní sbírka historických traktorů. 
Čerstvě otevřena bude i velká vý-
stava o historii českého a morav-
ského vinařství O VÍNU, dále vý-
stava o BALÓNOVÉM LÉTÁNÍ  V 
ČECHÁCH a výstava plakátů čes-
kého venkova v letech 1945 – 
1960 NAŠÍ VESNICÍ AMERICKÝ 

AGENT NEPROJDE ! . Počítá se také s obnovením provozu MALÉ MUZEJ-
NÍ FARMY - ke králíkům, případně slepičkám přibudou s největší pravděpo-
dobností ještě ovečky.             PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC – VSTUP VOLNÝ 

(Pod tímto názvem prezentuje Národní zemědělské muzeum výstavu originální české 
plakátové tvorby zapůjčené převážně ze soukromých sbírek . Výstava potrvá do 27. 8 
2006). Název výstavy „Naší vesnicí americký agent neprojde“ je převzat z typického 
plakátu padesátých let, vytvořeného „tvůrčím kolektivem“, podepisujícím svá agitační 
díla signaturou KRA-MA-VOT, autorské trojice grafiků J. Králíka, J. Mařana a B. Votru-
by.                                                                                                   www.pis.cz 

Pražská muzea a galerie 
 zapojená do Muzejní noci 
České muzeum výtvarných umění  
Galerie hlavního města Prahy 
Galerie Rudolfinum 
Galerie Vltavín 
Hrdličkovo muzeum člověka UK 
Langhans Galerie Praha 
Muzeum hlavního města Prahy 
Muzeum městské hromadné dopravy  
Muzeum Policie České republiky 
Národní galerie 
Národní knihovna České republiky 
Národní kulturní památka Vyšehrad 
Národní muzeum 
Národní technické muzeum 
Národní zemědělské muzeum 
Pražská informační služba 
Správa Pražského hradu 
Uměleckoprůmyslové museum  
Vojenský historický ústav AČR 
Židovské muzeum 
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Zahradnické služby Šárka 
•     Zakládání a údržba zahrad 
•     Zahradnické práce 
•     Vybavení a údržba živých květin 

v interiéru 
•     Vázání kytic a dovoz na objednávku 

Kristová Šárka 
Mobil:777 696 646 Tel:2819 260 37 
e-mail:  kristovas@atlas.cz 
 

Adresa redakce: ÚMČ Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7–Troja, , Tel./ Fax: 284691121, e-mail:  info@mctroja.cz  

     Jaro 1926 
nebylo vý-
znamné jen 
tím, že se li-

dem poprvé představil 
Hurvínek a narodila se 
anglická královna Alž-
běta II., ale 80 let od 
svého narození oslavi-
la 22. května 2006 i ro-
dačka z Troje Alžběta Filipová – Ela – babička (nejen pro 
svých šest vnoučat, ale pro celý TJ Sokol Troja). 
     Když byste nakoukli do hodiny zdravotního cvičení 
v trojském Sokole, jen málokdo by uhodl, že hodinu ve-
de právě osmdesátiletá „Ela.“ Svým temperamentem a 
vitalitou je vzorem nejen vrstevníkům, ale i mnohým 
mladším. 

     Členkou Sokola v Troji se stala už jako malé dítě, pů-
sobila zde jako cvičitelka a posléze řadu let jako náčel-
nice. Vezmeme-li v úvahu, že Sokol Troja si letos připo-
míná 111 let od 
svého vzniku, „
naše babička“ 
s ním prožila větši-
nu jeho existence 
a to v dobrém i 
zlém.  
    Sokolem žije 
stále, a proto mů-
ž e m e  č e r p a t 
z jejích cenných 
zkušeností a názorů. K jejímu jubileu jí přejeme hodně 
zdraví, spoustu elánu do života, štěstí, spokojenost a 
stále plnou tělocvičnu.      Všichni členové TJ Sokol Troja 

Sestra Filipová – toť trojský  
Sokol ...  Toto úsloví 
bylo mnoho let pravi-
dlem bez újmy na úsilí 
řady dalších činovníků v 
této jednotě. Nejen 
vlastní činností, ale 

hlavně uměním přivést k práci ať či-
novnické nebo cvičitelské těžko hle-
dáme obdobu sestry „Ely.“ Schopná 
postarat se o děti od nejútlejšího vě-
ku přes střední generaci až po své 
vrstevnice, zaslouží obdiv a dík 
všech, kteří ji známe. K úctyhodným 

kulatinám, které oslavme, přání zdra-
ví a pokračování ve vitalitě, na kte-
rou jsme zvyklí, ještě poděkování za 
celoživotní činnost, která k prospě-
chu trojského Sokola pokračuje.           
                                  Oldřich Adámek,             
                      starosta MČ Praha-Troja  
            a bývalý starosta Sokola Troja  

Pastva 
v chráněných  
územích BZ 

15.6.2006 - 30.6.2006 
 

Pastva už posedmé ! 
V trojské botanické zahradě si budete 

připadat jako na venkově 
     Pastva v chráněných územích je dů-
ležitou součástí péče o tyto cenné lokali-
ty. Stepi, jako je tomu například v Pod-
hoří - pod vyhlídkou z archeoparku nebo 
v horní části Pusté vinice jsou rostlinná 
společenstva, která se v Troji dochovala 
díky vypásání těchto lokalit. V současné 
době mají tendenci zarůstat. Proto bota-
nická zahrada ve spolupráci s Odborem 
městské zeleně MHMP zajišťuje každým 
rokem vypásání. Likvidují se tím náleto-
vé keře a vypásá stará tráva, která by 
se jinak musela například na velice str-
mém svahu v Podhoří jen obtížně kosit..  

Jak akce probíhala v roce 2005 (výňatek): 

     Prosíme Vás, kdo se budete v těchto 
dnech pohybovat v okolí uvedených 
chráněných území, abyste nevstupovali 
za elektrické ohradníky, kterými budou 
jednotlivé lokality vymezeny. Nekrmte 
ovce ani kozy doneseným pečivem. Po-
kud jim chcete donést tvrdý chleba, pře-
dejte ho, prosím, pastevci.  

     Zvláště prosíme majitele pejsků, aby 
své svěřence nepouštěli na volno. Ne-
chceme, aby se opakovala předloňská 
politováníhodná událost, kdy nezvlada-
telný volně vypuštěný pes přeskočil 
elektrické ohradníky na Salabce a za-
rdousil čerstvě narozené jehně.  

Při svých procházkách přírodním územím  
botanické zahrady se budete setkávat  

s pasoucím stádem ovcí a koz 
 

Podrobnosti o této a dalších akcích  
na www.botanicka.cz 

„...Pastva začíná na vřesovišti Pustá vinice 
(součást přírodní památky Havránka), asi po 
5 dnech stádo pastevec přežene přes údolí 
potoka Haltýř, Libuli a kolem dětského hřiště 
na druhé trojské vřesoviště, na Salabku a 
poté se stáda přesunou do Podhoří, kde  
pastva skončí…“ 
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