Pozvánka
Jménem OS Dendrologická společnost Dobřichovice, Českého svazu ochránců přírody
v Zásmukách a Města Zásmuky Vás srdečně zveme na slavnostní obřad

pasování dubu

rostoucího v zásmucké oboře Bažantnice, které se bude konat v úterý 21. 5. 2013 od 13 h do
17h u hřiště se srazem v oboře v Zásmukách.
Pro pasování byl vybrán nejmohutnější dub Bažantnice,
který bude pojmenován jménem „Leopold“ na památku
pana Leopolda z rodu Šternbergů, původních majitelů a
zakladatelů Bažantnice.
Pasování dubu bude předcházet akce „Přírodovědný
den v zásmucké Bažantnici“, která se již čtvrtým rokem
koná u příležitosti „Dne Země“ a je určena především pro
děti ze ZŠ Zásmuky. Děti se zde formou přednášek,
promítání, her a soutěží v přírodě a kontaktu s živočichy ze
záchranné stanice učí získávat vztah k přírodě.
Hosty přírodovědného dne bývají odborníci v ochraně
přírody i arboristé, kteří dětem ukazují ošetření stromu
v praxi. Organizátor akce - ČSOP Zásmuky, se stal po dvakrát
partnerem grantového projektu Nadace partnerství Brno
s názvem ,,Zdravé stromy pro zítřek “.

Program slavnosti „Pasování dubu“:
-

Uvedení výstavy 50 –ti nejlepších výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ Zásmuky v prostorách chaty
kynologického klubu na hřišti v oboře
- Pasování dubu jménem ,,Leopold“ – Ing. Pavel Kyzlík (OS Dobřichovická dendrologická
společnost)
- Koncert dětí (ZUŠ) Zásmuky a Uhlířské Janovice
- Otevření nové stezky kolem dubu- starosta Města Zásmuky Ing. Jiří Pechar
- Slovo autorů a významných dendrologů – „Dub, jako symbol národů a svědek věků“ PhDr.
Marie Hrušková, RNDr. Václav Větvička
- Promítání o historii obory Bažantnice - paní Libuše Hoznauerová, Ing. Milan Petr
- Prohlídka obory Bažantnice a Jeleního tunelu Ing. Milan Petr
- Volná prohlídka výstavních prostor zámku v Zásmukách, grotty a vstup do věže paní
Dagmar Skyvova
Těšíme se na Vaši účast.
S pozdravem

V Zásmukách dne 18.4.2013
Kontakt: e-mail: Milan_Petr@email.cz
Mobil: 606256364

Ing. Milan Petr
ČSOP Zásmuky
Smetanova 397
281 44

Jízdní řád:
K NÁM:
Háje » Zásmuky,Dupanda - Bus 381
Odjezd: 12:00

Příjezd 13:07

Následuje pěší přesun 10 min a na zástavce MHD Zásmuky, Dupanda bude čekat pořadatel
ZPĚT:
Zásmuky,Dupanda » Háje - Bus 381
Odjezd: 17:21
Odjezd: 17:51
Odjezd: 18:51
Odjezd: 20:51

Příjezd
Příjezd
Příjezd
Příjezd

18:30
19:00
20:00
22:00

GPS: 49°57'41.611"N, 15°1'39.280"E

