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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Tomáš Bryknar

SLOVO STAROSTY

Milí trojští sousedé, 
na konci července jsem se zúčast-
nil jednání s paní primátorkou Ad-
rianou Krnáčovou a s panem Mi-
roslavem Bobkem, ředitelem Zoo-
logické zahrady v Troji o možném 
plnění šesti podmínek, za kterých 
je zastupitelstvo naší městské části 
ochotno tolerovat stavbu Nového 
pavilonu goril v Zoo Praha. Paní 
primátorka mě informovala, že 
pouze dokončení rekonstrukce uli-
ce Pod Hrachovkou a vznik nového 
chodníku pro pěší, bude realizová-
no před otevření nového pavilonu. 
Ostatní podmínky jsou ze strany 
Zoologické zahrady a Hlavního 
města v podstatě neakceptovatel-
né. Jako vstřícný krok však navrhli 
vypracovat studii na úpravu stávají-
cí projektové dokumentace, ve kte-
ré se projektanti pokusí co nejvíce 
vyhovět požadavkům městské části 
tak, aby ale nemuselo dojít k posu-
nu pavilonu. Tato studie by měla 
být představena na dalším společ-
ném jednání s paní primátorkou 
4. září.

Současně však ve věci správní 
žaloby Městské části Praha-Troja 
na Hlavní město Prahu soudce roz-
hodl nepřiznat odkladný účinek. 
Díky tomuto rozhodnutí může Zoo 
Praha pokračovat v přípravách re-
alizace stavby podle stávající pro-
jektové dokumentace.

Jsem tedy velice zvědavý, jaká 
vstřícná řešení bude obsahovat stu-
die, která nám bude začátkem září 
předložena.

Dětem i jejich rodičům přeji
šťastné vykročení do nového
školního roku a s vámi 
se všemi se těším na 
společné setkání 
na Trojském 
vinobraní.

Jednala komise pro výstavbu a dopravu
1) RD Nádvorní 48 Stavební komise po důkladné diskuzi souhlasí s celkovým umístěním 
stavby a její navrženou podlažností (2NP). Komise nesouhlasí s konceptem domu posta-
vený na kontrastu tvaru hmoty domu ve druhém NP a kontrastu materiálu vůči okolí. 
Požadujeme stavbu upravit v souladu s tvaroslovím, které je charakteristické pro zástavbu 
přírodního parku Drahaň – Troja ať již v tradiční formě domů se symetrickou sedlovou 
střechou nebo ve formě funkcionalistických vil s plochými střechami (nebo střechou ze-
lenou). Komise požaduje doplnit materiálové řešení stavby, řešení oplocení do ulice Ná-
dvorní a doložit případné zamýšlené úpravy terénu do úvozové cesty. Požadujeme doplnit 
zákres stavby s oplocením do fotografie z ulice Nádvorní.
2) Bytový dům Troja (BESS) Nad Kazankou 71 Komise po úpravách rozsahu změn sou-
hlasí, ale zdůrazňuje, že tyto změny považuje za konečné. Žádná další změna stavby před 
jejím dokončením, spočívající v nárůstu hmoty nebo zastavěné plochy pozemku není při-
jatelná.
3) Změna stavby RD Podhoří SK trvá na dodržení schválených rozměrů a výšek stavby 
z rozhodnutí o umístění stavby ze dne 30. 6. 2016. Navržené změny znamenají překroče-
ní charakteristické zastavěnosti v Podhoří. Požadujeme doložit přesný výpočet zastavěné 
plochy. Uvedená podlahová plocha v 1. NP 285,59 m2 nesplňuje regulaci územního plánu 
OB-A, tedy limit koeficientu podlažních ploch všech nadzemních podlaží 0,2% plochy po-
zemku (238,4 m2). Z předložené dokumentace nejsou jednotlivé změny patrné, chybí ab-
solutní výška +-0,000, nutná pro porovnání s původní dokumentací. Požadujeme dodržet 
schválené výšky atiky a výšku a řešení výlezů na střechu v subtilní – prosklené konstrukci. 
Řešení fasád kamenným obkladem je akceptovatelné.
Navržený objekt nemá charakter jednopodlažní stavby a požadujeme vyjasnit některé sou-
vislosti převýšených vnitřních prostorů např. z hlediska požární ochrany, hygieny apod. 
Požadujeme předložit stanovisko dopravy, hygieny a hasičů.
4) Vila Botanica Byl doplněn výkres návrhu vjezdu do garáže pod domem. Stavební komi-
se bere na vědomí studii novostavby. Stavební komise konstatuje, že je navržena na místě 
kvalitní stávající historické vily, která spoluvytváří charakter zástavby při patě trojských 
svahů v ulici Trojská – Nad Kazankou. V přírodním parku Drahaň – Troja je chráněn cha-
rakter a měřítko zástavby, která je nedílnou součástí trojského Genia Loci. Náhrada starší 
budovy novostavbou je výjimečným řešením, přípustným v případě, že stavebně-technický 
stav a dispoziční řešení stavby neumožňují její rekonstrukci pro nové využití za splnění 
soudobých standardů, nároků a norem. Jsme toho názoru, že nová stavba musí být svým 
měřítkem, objemem, architektonickým ztvárněním alespoň na stejné úrovni a přinášet 
do svého okolí zlepšení stavu, novou kvalitu a přidanou hodnotu. Požadujeme studii 
upravit tak, aby novostavba nepřekročila svou absolutní výškou výšku hřebene stávající 
vily. Doporučujeme redukovat hmotu 5. podlaží. Pro nekolizní průběh bouracích prací 
a odstraňování stávajících konstrukcí doporučujeme postup bouracích prací projednat se 
sousedy a úřadem MČ. Případné zábory vozovky a chodníku v ulici Trojská požadujeme 
v předstihu předložit k odsouhlasení.
5) Diplomatický areál – revitalizace Usnesení nebylo přijato, bude schváleno na příštím 
jednání komise.
6) Rozšíření garáže a stavba chodníkového přejezdu Trojská 171/90, P7 ho pře Stavební komise 
projektovou dokumentaci bere na vědomí, ale s předloženým řešením nesouhlasí. Posunu-í, ale s 
tí zastávky MHD směrem do světelné křižovatky je z dopravního hlediska nekoncepční. Při ovatky
stávající intenzitě dopravy může docházet ke kolizním situacím. Upozorňujeme, že dům 
Trojská 171/90 měl a má příjezd z ul. Nad Kazankou.
7) Nový RD č. parc. 148/4 při ul. Nádvorní
Doplnění usnesení nebylo přijato, bude schváleno na příštím jednání komise.

Zapsal: Karel Novotný tajemník komise (kráceno TD)

3. 7. 2017
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

DOMOVNÍ ODPAD
sobota 16. 9. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h

n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
n Pod Salabkou x Trojská
n  V Podhoří proti čp. 280 (býv. Octárna)

neděle 17. 9. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n  Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty 

Panského statku
n Na Pazderce proti čp. 213

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, moři-
dla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky mi-
nerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, 
louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál 
(znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, 
inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
sobota 4. 10. 

n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou 

18.40–19.00 h
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
budou přistaveny o víkendu 7. a 8. října

Prosím sledujte průběžně termíny 
přistavení kontejnerů v časopise TROJA 
nebo na stránkách www.mctroja.cz.

Velkoobjemové
KONTEJNERY

Městská část Praha-Troja – Úřad městské části Praha-Troja
přijme referenta/referentku životního prostředí
Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu mateřské/rodi-
čovské dovolené stávající zaměstnankyně. Plný pracovní úvazek. Termín
nástupu 15. září nebo dle dohody.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu, vyšší odborné vzdělání požadovaný obor: přírodovědecký, ekolo-:
gický nebo správní výhodou 
Další požadavky
n  dobrá znalost problematiky ochrany životního prostředí a znalost

příslušných právních předpisů 
n orientace v dendrologii
n ochota pohybovat se často v terénu
n  komunikační a organizační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací

schopnosti v písemném i mluveném projevu)
n  velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou (WORD, EXCEL,

Internet, PowerPoint)
n  znalost jednoho světového jazyka

Výhodou
n praxe v oboru nebo ve státní správě a samosprávě n zkouška podle vy-
hlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti n řidičský průkaz 
skupiny B n flexibilita

Náplň práce Na úseku životního prostředí vykonávání státní správy v ob-
lasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a kra-
jiny a ochrany zemědělského půdního fondu. V rámci samostatné působ-
nosti vydávání vyjádření k projektovým dokumentacím v rámci územní-
ho a stavebního řízení, podíl na zpracování koncepce ochrany životního 
prostředí a koncepce rozvoje městské části z pohledu životního prostředí 
a krajiny, spravování veřejné zeleně, dětských hřišť, vyřizování petic, stíž-
ností, oznámení a podnětů v oblasti životního prostředí.
Zaměstnanecké výhody: n Pružná pracovní doba n Pět týdnů dovolené
n Stravenky Stravenky n Fond zaměstnavateleFond zaměstnavatele n Možnost dalšího vzdělávání Možnost dalšího vzdělávání
Pracovní místo není vhodné pro osobu se změněnou pracovní schopností.

Nabídky se strukturovaným profesním životopisem, ve kterém budou
uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností zasílejte prosím nejpoz-
ději do 8. září 2017 elektronicky na adresu markova@mctroja.cz nebo 
doručte do podatelny Úřadu městské části na adresey :
Úřad městské části Praha-Troja, k rukám Ing.Ireny Markové, 
Trojská 96/230, 171 00 Praha-Troja
Bližší informace: webové stránky www.mctroja.cz nebo
Ing. Irena Marková, tel. 284 691 121, e-mail markova@mctroja.cz

Nová tvář na Úřadě MČ
S paní Soňou HOMOLKOVOU se můžete setkat 
v podatelně ÚMČ, která je zároveň informačním 
místem a sekretariátem starosty a tajemnice. 
Tel.: 284 691 121, homolkova@mctroja.cz.

as a místo odjezdu 
STARTUJEME 17. 9. 2017  

u Trojské lávky odjezd v 10:30 h 

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-TROJA

ÚŘAD MČ INFOR

V SOBOTU 16. 9. V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU
PODROBNOSTI NAJDETE NA STR. 7
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ZPRÁVY Z PŘÍRODNÍHO PARKU DRAHAŇ – TROJA

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Víte o savcích, že...
n zajíc a králík se často pletou. Přesto je 
lze od sebe docela jednoduše rozpoznat, 
a to nejlépe podle velikosti uší. Králík je 
celkově menší a má oproti zajíci pomě-
rově větší hlavu a kratší uši, zajíc má na-
víc na konci dlouhých uší černé skvrny. 
Křížení mezi nimi není možné. Kterého 
z nich v Troji potkáte vy?

n největší evropský hlodavec bobr evrop-
ský je statný a zavalitý hlodavec s vo-
dorovně zploštělým ocasem, který má 
i s ocasem asi 1,3 m a váží do 30 kg. 
V roce 2015 byl doložen jeho výskyt v Po-
dolí, lze tak očekávat jeho postupné roz-
šíření např. do Libně nebo i do Troje.

n podobná bobrovi je nutrie říční, která 
se od bobra liší jednak velikostí (je men-
ší), jednak kuželovitým ocasem a jed-
nak na první pohled výrazně světlým 
čumákem. Nutrie není v Česku původní 
(pochází z Jižní Ameriky), ale zatím ne-
způsobuje vážné ekologické ani hospo-
dářské problémy.

n ježek je překvapivě odolný vůči rost-
linným i živočišným jedům, může se tak 
živit jedovatým hmyzem, občas spořádá 
zmiji i s jedovatými zuby. Nevadí mu ani 
žihadla vos a včel. Na našem území žijí 
dva druhy se vzájemně překrývajícím se 
areálem výskytu – ježek východní (bez í
kresby) a ježek západní (tmavá kresba í
okolo čumáku a očí).

n prase divoké je největší všežravec. Pra-
se má málo vyvinutý zrak, naproti tomu 
velice rozvinutý sluch, a zvláště pak čich, 
který využívá při hledání hmyzích larev, 
červů, podzemních hlíz nebo hub. Do-
spělé zvíře dorůstá cca 1 m výška váží až 
300 kg.

n srnci honí srny v době říje. Protože však 
srna čeká ještě třeba dva dny, než bude 
v plné ovulaci, probíhá honička ve vel-
kých kruzích nebo oválech a postupně 
se okruh zmenšuje. Mezi naháněním si 
partneři dělají přestávky na pastvu.

n u srn se setkáváme s tzv. utajenou bře-
zostí, kdy jsou oplodněná vajíčka cca čty-íí
ři a půl měsíce v klidu a začnou se vyvíjet 
až na začátku následujícího kalendářní-
ho roku a mláďata se pak rodí v květnu 
nebo v červnu. 

n samci krtka obecného vyhrabávají 
pod zemí tunely spíše rovné, samice 
pak budují nepravidelnou a klikatou 
síť. V ideální hlinité nebo jílovité půdě 
mohou vytvořit síť tunelů až 150 m dlou-
hou. Přestože se živí i žížalami, konzu-
mují i jakýkoli jiný v půdě žijící hmyz, 
vajíčka, larvy, kukly nebo dospělce. Díky 
tomu nemusíme krtka považovat pouze 
za nepříjemného živočicha.

Ing. Jana Ceplová,
referent životního prostředí

Pomozte bobrovi 
najít tu správnou
cestu do komůrky
v jeho bobřím 
hradu.

23. září 2017, 10–11.30 h pořádá 
spolek Vědomý dotek ve spoluprá-
ci s Magistrátem hl. m. Prahy akci 
Dobrovolný úklid Čimického 
háje. Sraz zájemců o úklid 9.50–
10.00 před budovou Hovorčovická 
1713/122, Praha 8.

Fo
to

: a
rc

hi
v



5

ŽIVOT V TROJI

ÚDRŽBA BŘEHU
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Ekoškolka Rozárka/ 
Ekocentrum
Poddhoubí
Pod Havránkou 12/2, Praha-TrojaHavránkou 12/2, Praha-Troj
www.podhoubi.cz

Ekoškolka Rozárka přeje všem dětem kolka Rozárka přeje všem
i rodičům příjemný vstup do nového dičům příjemný vstup do n
školnního roku!
Těšíme se na společné zážitky 
a setkávání ve školce, nebo na akcích 
pro veřejnost.
A kdee se můžeme potkat v září?

září

Ekoškolka Rozárka na Trojském vinobraní
Vyrážíte na vinobraní s dětmi? Pak se zastavte na stánku Ekoškolky Rozár-
ky. Můžete se těšit na program na téma víno a vinná réva pro malé i větší
děti. Budeme společně tvořit, sportovat a bavit se. Rodiče u nás mohou me-
zitím relaxovat. Najdete nás v zahradě Trojského zámku vedle bludiště mezi
11–18 hod. Podrobnější informace k programu na www.podhoubi.cz
Kontakt: Jana Buďová, tel: 776 356 959, jana.budova@podhoubi.cz

Úterý 19. 9. 2017
9–11 hod. 
Den otevřených dveří 
v Ekoškolce Rozárce
Přijďte se s dětmi podívat, jak to funguje 
v Ekoškolce Rozárce. S čím u nás může-
te počítat? Dostatek pobytu venku, pro-
gram Začít spolu, respektující přístup 
k sobě navzájem i přírodě, zdravé jídlo 
a prostor pro svobodnou hru. Jsme tu 
pro děti od 2 do 7 let. U nás mají děti čas 
vyrůst. Více na www.podhoubi.cz
Kontakt: Eva Sůrová, tel: 777 123 690,
eva.surova@podhoubi.cz.
Adresa: Ekoškolka Rozárka, Pod Ha-
vránkou 12/2, Praha-Troja

ÚDÚDÚDRŽRRŽBABABAB BBBŘEŘEŘEŘEHUHHH
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Z kroniky trojských táborníků 
aneb „Stopa na Plantáži“

aždý rok na přelomu července 
a srpna odjíždí skupina trojských 
dětí pod vedením oddílu Stopa 

na tři týdny prázdnin do jižních Čech. 
Místo, kterému nikdo neřekne jinak 
než Modřínová plantáž, toto pojmeno-
vání dostalo podle záplavy modřínů, 
chránících louku, na které přes víkend 
vyroste kolem jedenácti indiánských 
stanů tee-pee. Zázemí pro život tábor-
níků tvoří dřevěný srub na okraji lesa, 
pod nímž je schovaná jídelna, kuchyň, 
umývárky a uzavřená  klubovna.

Děti rozděleny do pěti družin podleDěti, rozděleny do pěti družin podle 
RŽRŽRŽBABABABA BBBŘEŘEŘEHUHUHUUURŽBA BŘEHU

názvů dravců, si zde vyzkouší bytí a va-názvů dravců si zde vyzkouší bytí a va
ÚÚDRŽBAB BŘEŘEHUR BA HU

ření v trochu nezvyklých a téměř pol-
ních podmínkách. Jejich táboření je do-
plněno množstvím her, ale především 
celotáborovou hrou, která letos nesla 
název podle Indiana Jonese. Děti se 
hravou formou učí poznávat přírodu, 
sžít se s ní a ji ochraňovat. Společně si 
jednou týdně připraví velkou slavnost-
ní pagodu. V její záři pak zpívají tábo-
rové písničky a je jim spolu moc dobře.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Zahrada Brabcovy 
vily Obecní zahrada
Trojská 230/96
V létě 2015 byla dokončena rege-
nerace zahrady, která obklopuje 
Brabcovu vilu, dnešní sídlo Úřa-
du MČ Praha-Troja a mateřské 
školy.

Jedním ze záměrů projektu 
bylo vytvořit z dosud tranzitní 
zahrady prostor, který bude po-
skytovat příležitosti pro tráve-
ní volného času, setkávání lidí 
různých generací a posilování 
komunitního života. Celková 
plocha revitalizovaného území 
dosahuje 4 640 m2.

Zahrada obklopující Brabcovu 
vilu vznikala společně s výstavbou 
samotné budovy v r. 1929. Někte-
ré původní vegetační prvky nebo 
skupiny byly časem odstraněny, 
jiné původní existovaly v torzál-
ním stavu, další byly z nejrůz-
nějších důvodů neperspektivní. 
Zahrada byla v různých částech 
a dobách několikrát upravena 
i stavebně a v různé míře respek-
tovala původní koncepci, často 
byla nahodile doplněna o utilitár-
ní prvky. Začátkem druhé světové 
války byla vila zabrána organiza-
cí Hitlerjugend. V souvislosti se 
změnou užívání budovy bylo po-měnou užívání budovy bylo po
třeeba provést úpravy, které ze za-
hrrady vytvořily skutečný veřejný 
prrostor užívaný veřejností.

Mezi současné uživatele 
zaahrady patří úřad MČ Praha-
-Trroja a mateřská škola, sídlící 
v objektu uprostřed zahrady. 
Tíím došlo ke změně účelu vyu-
žittí zahrady na veřejný prostor 
(obbecní zahradu), čemuž však 
neeodpovídalo uspořádání a stav 
zaahrady. V roce 2008 byla zahra-

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem
Jednoduchá kaplička na návrší
vznikla jako součást zámecké-
ho areálu do roku 1685, s vlast-ho areálu do roku 1685, s vlast
ním zámkem byla kdysi spoje-
na schodištěm. Byla upravena 
ve druhé polovině 19. století
a po požáru r. 1924, kdy dostala 
novou střechu se sanktusovou
věžičkou. Interiér prostý, plo-
chostropý. Kaple je obdélného
půdorysu. Má sedlovou střechu
se štítem na západní a valbou
na východní straně.
Památka běžně nepřístupná ve-
řejnosti. 

Viniční sloup
Trojská 162
Ozdobný viniční sloup z časů
rozkvětu trojského vinařství
z 18. století. Původně stával
v Trojské ulici nad křižovat-
kou u zámku, později přenesen
na dnešní místo. Morový sloup
z 16. století upomínal na hřbitov 
obětí ležících v rokli nad slou-
pem. Sloup zachránili před zni-
čením po roce 1948 lidé z praž-
ské Zoologické zahrady. Obnove-
no péčí Nadace Quido Schwan-
ka – Troja, město v zeleni r. 2002.
Památka běžně přístupná veřej-
nosti. 

Kaple sv. Václava
Podhoří 284P
Kaplička vystavěna 1865 manže-K
li Vrzákovými, tehdejšími maji-l
teli Lysolaj. Absolutní devastace t
koncem 80. let minulého století, k
obnoveno 1996 Společností pro 
obnovu kaple sv. Václava a zve-
lebení kaple sv. Kláry v Praze-
-Troji. Nové vysvěcení proběhlo 
27. 6. 1996 za účasti dnešního 
biskupa p. vikáře Václava Malé-
ho. Kaple je jednolodní, obdél-
ná s oblým presbytářem, sank-
tusová věžička je vysoká 9 me-
trů. Loď je sklenuta plackou. 
Nad vstupem s kamenným ostě-
ním a půlkruhovým oknem je 
trojúhelníkový tympanon. Měla 
samostatný přístup od hlavní 
cesty v Podhoří, dnes je přístup-
ná pouze bočními cestami.
Památka běžně nepřístupná ve-
řejnosti. 
Ve dnech EHD 2017 otevřeno: V
9.–10. 9. 2017 13–17 hodin
Vstupné:V zdarma
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Osada Rybáře
Povltavská 21/42
Poslední doklad osad tohoto 
typu v Praze a okolí. Skupina 
původně rybářských domků 
a drobných chalup a usedlostí 
leží jižně od rozlehlejšího troj-
ského statku a mvá rozptýlené 
uspořádání. Původně se přimy-
kala k severnímu břehu vltav-
ského ramene. Památková zónaského ramene. Památková zóna 
zde byla vyhlášena v roce 1990 
a poté byly některé objekty pod 
dohledem památkové péče zre-
konstruovány. Jedná se zejména 
o starou trojskou školu, která 
dnes slouží jako Domov spokoje-
ného stáří Q. Schwanka, a vedlej-
ší domek Plánských, darovaný 
obci jeho vlastníky a zrekon-
struovaný jako Dům pro matky 
v tísni. Oba tyto zdařilé sociální 
projekty byly financovány hl. 

Trojský pivovar
U Trojského zámku
Areál památkově chráněného Areál památkově c

byl dlouhá Trojského pivovaru
sti a od po-léta uzavřen veřejnos

nevyužitý, vodní v roce 2002 
oví majitelé zarostlý a spustlý. No
ili a otevře-budovy i dvůr vyklidi

Onu.li zde Art&food ZOO
řístupná ve-Památka běžně nepř

řejnosti. 
otevřeno:Ve dnech EHD 2017 o

9.–10. 9. 2017 10–20 hodin
Vstupné: zdarma

dvoříPřístupné pouze nád

9.–17. září 2017
da vytipována na základě dotaz-d
níkového šetření jako prostor n
pro přeměnu ve veřejný prostor p
s definovanou funkcí. Na zákla-s
dě toho byla zahrada zařazena d
do koncepčního materiálu Kraji-d
nářská studie Praha-Troja, který n
byl schválen Zastupitelstvem MČ b
v r. 2012. Na tyto aktivity nava-v
zovala příprava žádosti o dotaci z
z Operačního programu konku-
renceschopnost, kterou MČ Pra-
ha-Troja v roce 2013 získala.

Památka běžně přístupná ve-
řejnosti.
Ve dnech EHD 2017 otevřeno: 
9.–17. 9. 2017 7–21 hodin
Vstupné: zdarma

Setkání a komentovaná 
prohlídka historické zahrady a
Brabcovy vily začne
9. 9. ve 14 hod.

Zahájení dne památek v Troji í
proběhne v 10.00 hodin před 
budovou staré školy, kde se 
dnes nachází Dům integrova-
né pomoci, Domov spokojeného 
stáří, galerie U lávky a rodin-
né centrum Skřítci v Troji.
Až do 16.00 hodin zde bude n
stát informační stánek MČ k
Praha-Troja.

m. Prahou a zorganizovány MČ
Praha-Troja.
Ve dnech EHD 2017 otevřeno: 
9. 9. 2017 10–16 hodin

Ve dnech EHD 2017 otevřeno: 
9. 9. 2017 13–20 hodin
Do 30. 10. je za hezkého počasí 
možné do kapličky nahlédnout.
Vstupné: dle platného ceníku BZ 
(památka součástí areálu Botanické 
zahrady hl. m. P.)

6
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Vinobraní je vrcholem každoročního koloběhu ve vinohradu. Řez, 
jarní postřik, podlom, další postřik, částečné odlistění, postřik před 
květem, obrana proti jarním mrazům, postřik po květu, vylamování 
fazochů, okopávání, osečkování, obrana proti špačkům a když to vše 
dobře dopadne, pak konečně vinobraní. Zahrneme-li ještě nezanedba-
telné vrtochy počasí, pak je pěstování révy dosti podobné hře Člověče 
nezlob se. Ovšem schováním do domečku hra nekončí, nýbrž začíná 
jiná, neméně napínavá. Tak to jde rok co rok, století co století, gene-
race za generací. Máme to štěstí, že se nacházíme v epoše nebývalého 
rozkvětu tohoto řemesla či umění. Padají zrovna samé šestky. Energie, 
která byla  dušena světovými válkami, kolektivizací, pětiletkami, po ná-
vratu svobodného podnikání zažehla raketové motory, jejichž síla po-
sunula naše vinařství z úpadku ke špici světové kvality. Opravdu, naši 
vinaři sklízejí nejen hrozny, ale i cenné medaile na velkých světových 
soutěžích a výstavách. Trojská oslava vinobraní je jedinečnou příleži-
tostí k ochutnání výsledků tohoto obrovského, ale povznášejícího úsilí.ý , p j

Jan Kavan, jun.

v sobotu 16. 9. 2017
v areálu Trojského zámku

Vinobraní sv. Kláry program na vinici:

Sobota 16. 9.
11–14 h  Kamarádi trampské písně

(KTP Mladá Boleslav)
17–19 h Fotr a kolektiv 

Neděle 17. 9.
11–13 h Cimbálovka Horsák
13–15 h Třehusk
15.15–16.30 h Kapičky
17–19 h Cimbálovka Trnka
Po oba dny si y od 15 do 17 h nenechte ujít
jazzové vystoupení J. J. Jazzmen v Ornamentální zahradě. ěě

Změna programu vyhrazena
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Vinobraní
v Českém středohoří
15.–16. 9. Vinobraní Litoměřice

23. 8. Roudnické vinobraní

29.–30. 9 Žernosecké vinobraní

30. 9. Třebívlické vinobraní

Prodej roudnického zámeckého
vína ve vinném pavilonu
s posezením v zámecké zahradě
v září o víkendech 10–19 hodin
vstup z Karlova n. www.vino-lobkowicz.cz

Zahrada – místo hry, učení, 
odpočinku, radosti, volnosti, 
prostě obyčejného bytí
V uplynulém školním roce jsme Vás postupně informovali o našem 
záměru upravit zahradu mateřské školy Nad Kazankou. Ke spolu-
práci jsme pozvali Ing. arch. Ivanu Svatošovou a Ing. Kláru Světlí-
kovou, výtvarníka pana Ivana Nacvalače, zahradníka pana Jana 
Kocourka, všechny rodiče a samozřejmě naše děti.

Díky všem, kteří nám podali 
pomocnou ruku, podpoře a 
účasti vás všech na našich do-
provodných akcích, díky zři-
zovateli, který sehnal finanční 
prostředky na opravu opěrné 
zdi a zaručil se finančně pod-
pořit i samotnou realizaci, 
můžeme v našem záměru po-
kračovat dál. Projekt od po-
čátku podporuje Nadace Pro-

měny Karla Komárka. Ta, po 
odevzdání závěrečné zprávy 
první přípravné etapy rozhod-
la, že finančně podpoří i dru-
hou realizační část. V součas-
né době se připravuje zadání 
pro výběr dodavatele stavby.

Děkujeme všem za dosa-
vadní pomoc, podporu a tě-
šíme se na další spolupráci. 

Bc. Vladimíra Barešová 

Trojská škola se přes 
prázdniny umyla a převlékla

ak nějak by se dala charakterizovat kompletní prázdni-
nová rekonstrukce čtyř tříd naší základní školy. Městská 
část Praha-Troja vyhradila ze svého rozpočtu nemalou 

finanční částku na obnovu parketových podlah, výmalbu 
a opravu dveří. Třídy si to opravdu zasloužily a jsme za tuto 
prázdninovou podporu moc rádi.

Je důležité, aby děti, které ve škole tráví poměrně hodně 
svého času, pracovaly a hrály si v čistém a hezkém prostředí.

Paní učitelky si přes prázdniny odpočinuly a už se jistě těší 
na své svěřence. V krásném prostředí upravených tříd se jim 
jistě bude dobře pracovat a budou se do práce těšit.

Celý učitelský sbor a určitě i děti a jejich rodiče děkují naší 
městské části a především panu starostovi, který je naším 
velkým podporovatelem a vždy si najde čas nás vyslechnout. 
Srdečně zveme trojské občany, aby se k nám přišli podívat.

Mgr. Kateřina Tůmová, zástupce ředitele ZŠ

T
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d 1. července začala naplno fungovat nová záchytná 
plocha pro parkování při ulici Povltavská. Ta pojme 
až dvěstěšedesát osobních vozů a návštěvníci, kteří 

zde svůj automobil ponechají, mohou využít kyvadlovou 
dopravu až k branám Zoo Praha. Parkovné stojí 50 korun 
na den a v této částce je již zahrnut servis kyvadlové do-
pravy. Autobus jezdí každou čtvrthodinu. Parkoviště je 
také vhodné pro uživatele promenády u řeky, na kterou se 
dostanete podchodem za betonárnou z ulice Povltavská.

O

Parking Blanka-Troja
aneb nové parkoviště

Výtvarný 
workshop
Součást programu
Trojského vinobraní 2017

16. 9. v oranžérii trojského zámku 
11–19 h
V eko-ateliéru pod vedením lektorek: 
Mgr. Lucie Haškovcové, Mgr. Markéty 
Slachové Goldové, Mgr. Kateřiny Pro-
kopové, Ing. Kateřiny Osecké, Miro-
slavy Froulíkové a Denisy Krškové

Informace o postupu rekonstrukce a dostavby Panského statku
období letních prázdnin dostává 
areál Panského statku již nové 
obrysy a dává tušit svoji budoucí 

podobu.
V rekonstruovaných objektech bylo 

dokončeno snesení stávajících kon-
strukcí, které již neplní svoji funkci 
a nebylo možné je obnovit. Generální 
dodavatel stavby Metrostav a.s. přistou-
pil na změnu technologie rekonstrukce 
stávajících, značně poškozených zdě-
ných konstrukcí. Po dohodě s pracov-
níky Národního památkového ústavu 
v Praze neprovádí plošnou sanaci stáva-
jícího zdiva formou zpevňujících injek-
táží, ale provádí šetrnější ale i pracnější 
metodu mechanického zpevňování zdi-
va a kleneb pomocí tradičních metod 
postupného odstraňování nesoudržné 

původní malty a její náhradu maltou
novou. 

Ke dnešnímu dni je tímto způsobem
provedena sanace zdiva a kleneb objek-
tu původních stájí objektu D a objektu B
(stará pošta). V současné době probíhají
práce na sanaci zdiva objektu A (s věží)
a objektu bývalých stájí na severní hra-
nici areálu E a F. Dodatečný průzkum
bohužel potvrdil původní předpoklad,
že Věž objektu A je v natolik špatném
stavu, že musela být snesena a bude na-
hrazena novou zděnou věží v původním
tvaru. Zajištění svahu na severní hra-
nici areálu bylo již provedeno a v září
2017 budou zahájeny práce na obnově
objektů stájí E a F do původního tvaru.

Dostavba celého areálu Panského
statku probíhá v souladu s plánem pra-

cí. Na východní straně areálu byly do-
končeny betonáže podzemních garáží 
a pokračuje betonáž nadzemních pod-
laží objektů K a L.

Na jižní straně areálu (objekty J1 
a J2) byly dokončeny základové kon-
strukce a probíhá betonáž podzemních 
garáží. V následujících měsících bude 
následovat betonáž nadzemních pod-
laží. V centrální části nadále probíhají 
práce na odtěžení zeminy na úroveň 
základové spáry a v příštích měsících 
budou pracovníci Metrostavu pracovat 
na základech a stavbě podzemních ga-
ráží. Hlavní výkopové práce a odvozy 
zeminy by podle plánu měly být ukon-
čeny na přelomu října a listopadu 2017.

Průběžnou zprávu
vypracovala Troja properties s.r.o.
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Klub trojské historie
představuje novou publikaci

Dne 16. srpna se uskutečnila prázdninová schůzka Klubu trojské historie. Navzdo-
ry deštivému počasí se sešlo sedmnáct historiků. Velmi rádi jsme přivítali nového 
člena a „starého Trojáka“ Luďka Jahodu.

Představil jsem poslední návrh rozděle-
ní kapitol nové publikace. V budoucnu 
se může jedině rozšířit.
Příští schůzka Klubu trojské historie 
bude 20. 9. 2017 od 17 hodin v Domě 
spokojeného stáří.
Nová publikace: 
OSOBNOSTI TROJE
n Svatopluk ČECH, básník
n Profesor Stanislav BECHYNĚ, kon-

struktér, Dr. Karel SKORKOVSKY
, YY
stavitel

n Profesor Jiří JANDA, zakladatel zoo-
logické zahrady v Praze Troji

n Profesor Otokar CHLUP, pedagog
n Josef VAŇHA, stavitel, Jindřich 

VAŇHA, restauratér
n Jan STRAKA, akademický sochař, 

Oldřich LIPSKY
, akademický so-YY
chař, Jaromíra LIPSKÁ (Straková), Á
akademická malířka

TROJA OČIMA MALÍŘŮ
ZANIKLÁ OSADA BOSNA F. Malý

TROJSKÝ KALENDÁŘ
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Za Josefem 
Novotným st.
S hlubokým zármutkem oznamujeme
Trojským spoluobčanům, že nás dne
25. 7. 2017 navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, tchán a dědeček, pan Jo-
sef Novotný st., ve věku 81 let. Do Prahy 
se přistěhoval s manželkou Anežkou
z moravského Slovácka před 18 lety. Své
nové trojské bydliště a nejbližší sousedy 
si velmi rychle oblíbil, k jeho velkým ka-
marádům patřil pan Jiří Křivohlavý. Rád
se procházel s jezevčíkem Benem v okolí
ulice Nad Kazankou, byl vášnivý zpěvák 
moravských písní a zahrádkář.

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi
pro jeho vlídnou a přátelskou povahu,
děkujeme za tichou vzpomínku.

Zarmoucená rodina

Manželé Jandovi se lvíčaty Liborem, Simbou
a Věrou, fotografie z roku 1937.

Vilím Ulvr – pekař, Zámecká pekárna Trojská

Výstavu autorka 
nazvala

Ilustrace 
a příběhy
Ilustrace ke knihám 
autorským i k textům 
mýtickým i soudobým, 
od renomovaných 
autorů:
Historie Evropy, Staré 
pověsti české a mo-
ravské, Praha v srdci,
Antonín Dvořák,
Starý a Nový zákon, 
Krajiny domova, 
Shakespeare, Franz 
Kafka a další.

n výstava Umělci a zvířata u lávky prodloužena do 10. 9. 2017

Městská část Praha-Troja zve do Galerie u lávky
na výstavu přední současné české ilustrátorky 
a spisovatelky Renáty Fučíkové.

Kromě dospělých diváků, je výstava věnována hlavně dětem k zahájení školního 
roku. Vernisáž dne 14. září v 17 hodin bude mít bohatý program s mezinárodní
 účastí.

Otevřeno: pátek 13–17 hod., sobota a neděle 10–18 hod. Vstup volný.
Výstava potrvá do 5. listopadu 2017.
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n Odbor všestrannosti zahajuje pravidelná cvičení všech vě-í
kových kategorií v tělocvičně ZŠ v Troji od 11. 9. 2017.

Další informace a spojení na vedoucí jednotlivých cvičení jsou na webových stránkách www.tj-sokoltroja.cz.

11

ÚŘAD MČ INFORMUJE

INFORMACE Z TJ SOKOL TROJA

ZÁŘÍ 2017 215

Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně základní školy 2017/2018

hodiny 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

pondělí

velký 
sál

TJ Sokol Troja kopaná
od 1. 11. 17 do 31. 3. 18

TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – odbíjená I 

malý 
sál

TJ Sokol
dítě-pohyb-hudba

TJ Sokol
PILATES

TJ Sokol
aerobik

pí. Kocábová
pilates

úterý

velký 
sál

TJ Sokol kopaná 
1. 11. 17 – 31. 3. 18

TJ Sokol – odbíjená III p. Sýkora a spol. SaBaT Praha 

malý 
sál

Zavadilová
zumba 

TJ Sokol
zdr. cvič +jóga

Roubalová – sebeobrana

středa

velký 
sál

TJ Sokol Troja –
orientační běh

TJ Sokol – florbal TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – basketbal BBA Group

malý 
sál

KUNG FU Factory o.s. TJ Sokol – jóga TJ Sokol – aerobik
TJ Sokol
PILATES

čtvrtek

velký 
sál

TJ Sokol
předškolní děti

TJ Sokol
RODIČE A DĚTI

TJ Sokol – žactvo ml.
HB Basket Praha

basketbal

TJ Sokol – cvičení na 
nářadí (1. 11. 17 – 31. 3. 18 

kanoistika do 21.30)

malý 
sál

TJ Sokol cvičení
se židlí

TJ Sokol – st. tenis dospělí
Roubalová
sebeobrana

pátek

velký 
sál

TJ Sokol kopaná 
žáci od 1. 11. 17

do 31. 3. 18

TJ Sokol – kopaná muži 
od 1. 11. 17 – 31. 3. 18

SaBaT Praha 

malý 
sál

KUNG FU Factory o. s.
TJ Sokol

stolní tenis žáci

Se začátkem školního roku 1. září 2017 zahajuje provoz i tělocvična v Základní 
škole Trojská. Zveřejňujeme předběžný rozvrh využití tělocvičny v novém
školním roce 2017–2018, kde je ještě u obou sálů k využití několik málo vol-

ných hodin. Máte-li zájem o pronájem tělocvičny, kontaktujte úřad městské
části na adrese markova@mctroja.cz nebo telefonicky 284 691 121. Sdělíme
vám podmínky pronájmu a umožníme i prohlídku sálů. Ing. I. Marková

Přijďte si zacvičit a zatrénovat

n Oddíl kopané zahajuje treninky mládežnickýchy
kategorií od 5. 9. 2017, vždy úterý,ýý středy
a pátky od 17 hodin

n Naučný autobusový zájezd do Kláš-
tera Plasy a okolí se bude konat dne í
7. 10. 2017, cena 100 Kč pro členy 
a 200 Kč pro hosty. Infomace a přihlášky 
Vendula Filipová, tel.: 602 889 717
n Cyklovýlet do Berouna, cca 55 km, 
dne 14. 10. 2017. Informace Jana a Mi-
rek Krejčovi, tel.: 737 121 577.

Petr Filip, TJ Sokol Troja

Přijďte fandit a povzbudit
Oddíl kopané zve na mistrovská utkání na domácím hřišti v září 2017

Připravované akce
stále provádíme nábor dětí

Muži A – I. A třída 10. 9. od 17 hod. Sokol Troja – Sokol Kolovraty

23. 9. od 10.30 hod. Sokol Troja – FK Újezd nad Lesy

Muži B – II. třída 3. 9. od 17 hod. Sokol Troja B – SK Gordic Kačerov

16. 9. od 10.30 hod.  Sokol Troja B – AFK Olympia
Šeberov

Ml. Žáci 9. 9. od 9.15 hod. Sokol Troja – SK Třeboradice

15. 9. od 17.30 hod. Sokol Troja – Čechie Smíchov

Ml. Přípravka 8. 9. od 17.30 hod. Sokol Troja – Viktoria Štěrboholy

13. 9. od 17.30 hod. Sokol Troja – Union Žižkov
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Koncerty pod širým nebem,
v neděli, do 24. září

13 h Gočárovy domy v Zoo, 15 h Záámek Troja 17 h Botanická zahrada 

3. 9. Prague Brass Quintet J. I. Lt
10. 9. Musica incognita J. Vent, Mozart – Salieria
17. 9. Pražské dechové kvinteto A. Rejcha, W. A. Mozart
24. 9. Trio Iuventa J. Ibert, F. X.. Dušek, W. A. Mozarta

HHudební toulky
TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 1. 9. 2017 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. 
Uzávěrka příštího čísla: 18. 9. 2017. Vydavatel měsíčníku: Městská 
část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 
284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858. 
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Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. Irena Marková, Mi-
lan Tesař, Petr Filip, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová, Ing. 
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Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. 
Názory pište na: redakce@mctroja.cz

ZOO vás připravila pro 
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v září 9–18 h

Komentovaná krmení a se-
tkání end na – v září každý víkeí

h v zoovíce jak dvanácti místech
Happy Mondays dé pon- – každ

ůchodci dělí děti 3–15 let, dů
č (ZTP, a studenti vstup za 50 Kč

ZTP/P vstup: 1 Kč).
Výstava: Příběh posledního 
divokého koně Jurta
2. 9. ondorůSvátek supů a ko

osti Me-Akce pořádaná u příležito
Komen-zinárodního dne supů. K
ní o su-tované krmení a povídán

pech ppech v 11 a a 15 h u voliér se supy.pyu voliér s

4. 9. Začíná školka a škola akce a
pro děti od předškolního věku 
po prvňáčky
9. 9. Kam létají kvakoši Infor-i
mační stánek věnovaný ptačí 
migraci. Metody výzkumu tahu, 
ukázky vědeckých metod výzku-
mu, kroužkování.
23. 9. Den chovatelů želv cyk-v
lus přednášek od 10 do 15 h., 
poradna.
28. 9. Výroční slavnost 2017
oslava 86. výročí založení Zoo 
Praha od 11 h.

BZ pro vás
www.botanicka.cz

do 24. 9. Americké léto Seve-
roamerická prérie, Svět kaktu-
sů a sukulentů 9–20 h
Letos s námi objevujete
přírodu Ameriky. Ukázky 
skvostů tamní přírody, zvyky 
původních obyvatel i malý 
náhled do kuchyně tohoto 
kontinentu.

do 17. 9. Botanické cesty fo-y
tografická výstava zaměřená 
na expedice a služební cesty 
na americký kontinent. Svět 
kaktusů a sukulentů, venkov-

Středočeské Zásmuky jsou s rodem 
Šternberků dost podstatně spojené, 
takže množství hvězd, ať už v kame-
ni, štuku nebo stropní výmalbě by 
nás tu nemuselo až tak moc překva-
pit. Ale začněme hezky popořadě: 
Zásmucké panství patřilo Šternber-

kům přesně třistajedenáct let – do roku 1948, 
kdy zámek, po letech obsazení archivem SS, 
převzala Československá lidová armáda. 

Areál před kompletní devastací chemickým 
vojskem zachránilo jeho udržení na seznamu 
kulturních památek. A tak můžete v parku před 
zchátralým a veřejnosti nepřístupným zámkem 
nahlédnout do pozoruhodné stavby pavilonku 
od italského architekta J. B. Alliprandiho, při-
pomínající zvenčí vše jiné než umělou krápní-
kovou jeskyni nacházející se uvnitř (grotta).

Ve městě si zvlášť připomínají nejvyššího 
královského purkrabího Adolfa Vratislava ze 
Šternberka (1627–1703). Ten se zasloužil o jeho 
obnovu a rozvoj. Vznikl například Františkán-
ský klášter (Šternberská hvězda nad portálem r
klášterního kostela je zvlášť výrazná). Poštěstí-li 

se a nejvýznamnější barokní stavba Kolínského kraje
bude otevřená, hvězd uvnitř najdete povícero. Ba, co 
víc (!) …je tu i hvězda na náhrobku nejstaršího dolo-
ženého Šternberka – ten se původně jmenoval Zdeslav 
z Divišova a po r. 1241 si nechal na skalním ostrohu 
nad Sázavou vybudovat mohutný hrad. Nazval ho dle
rodového znaku – hvězdy (v duchu tehdejší rytířské 
módy – německy): Sternberk. Od těch dob se rod jme-
nuje ze Šternberka.

Podlipansko je spojnicí mezi Polabím a Posázavím . 
Zemědělský kraj polí, luk a strání si zamilujete možná 
hned na první pohled. Zásmuky a jejich bezprostřední 
okolí nabízí řádku neokázalých a o to tajemnějších pa-
mátek. Například: tunel pod bývalou Císařskou silnicí
– pro průchod jelenů z místní obory, ů kamenný barokní 
most přes říčku Výrovku ve Vlčím dole (torzo sochy sv. t
Jana Nepomuckého, svržené z mostu vandaly, najdete 
v zámeckém areálu, hned za branou). Pozoruhodná je 
i letitá lipová alej á (jediné chráněné stromořadí v kraji). 
Za Třicetileté války prý tehdy mladé stromky, při po-
hledu zdálky připomínající pravidelně rozestoupené 
vojáky, zachránily městys před drancováním. (Daleko-
hled se ve výstroji armád objevil až později).

Potomkům slavného rodu, jemuž vděčí Troja za zá-
mek i své pojmenování, bylo vypálené panství v Zásmu-
kách v devadesátých letech minulého století vráceno 
a snaží se o jeho údržbu. Je odsud stejně daleko (18 km) 
jak do Kutné Hory, tak i do Sázavského kláštera.

cestyapamátky.cz/toulavá-kamera/100-zasmuky
Spojení z Prahy: příměstský bus č. 381 ze stanice metra C 
Háje (5. tarifní pásmo PID) – Zásmuky náměstí (69 minut)
odjezd vždy v celou, s dvouhodinovými intervaly, např.: 8.00,
10.00 atd., ve všední den většinou po hodině (mezi 13. a 17 h 
po třiceti minutách) www.dpp.cz s. p. a.

Putování za hvězdou

Vážení čtenáři, vypravíme se opět za hvězdou ze znaku naší městské části. Ano, 
tou osmicípou, erbovní „figurou“ – jak říkají heraldici. A budete koukat, kam 
nás tentokrát tahleta Šternberská krasavice zavede.

ní expozice, vinice sv. Kláry, 
prostor před skleníkem Fata 
Morgana 9–19 h
7. 9. Procházka zahradou
s odborníkem
Klára Lorencová a Jarmila 
Skružná Z Ameriky do naší
kuchyně – užitkové rostliny 
Nového světa sraz u poklad-a
ny SEVER 17 h (vstup z ulice
K Pazderkám) Venkovní ex-
pozice
10. 9. Malování s Lucií Cro-
cro Ornamentální zahrada 
14–17 h tříhodinová lekce 
390 Kč/dospělá osoba,
90 Kč/dítě do 15 let, Zá-
kladní materiál k dispozici 
na místě (kresba, pastel, ole-
jomalba) pracovat ale můžete 
i vlastními barvami, které si 
sami přinesete, rezervace:
crocrolucie@seznam.cz,
773 247 227.

A) Lipová alej B) farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie C) zámek 
D) Františkánský klášter
Naučná stezka Zásmucká Bažantnice 
1) brána u Tří veteránů 2) dub Leo-
pold 3) rybník 4) pěti kmenný dub 
5) jelení tunel
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