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TISKOVÁ ZPRÁVA 

30. června 2016  

 

SIMONA KRAINOVÁ TRÁVÍ LÉTO MEZI KVĚTINAMI 
 

Senioři od 65 let mají v doprovodu dospělého vstup do Botanické zahrady hl. města 

Prahy zdarma.  

Po Muzeu Karla Zemana otevírá své brány seniorům i trojská botanická zahrada. Celý 

červenec mohou díky spolupráci Nadace Antonika Simony Krainové a Botanické 

zahrady navštívit senioři zahradu zcela zdarma v případě, že přijdou v doprovodu.  

 

Nadace Antonika v duchu svého hesla „Tak se starej mladej“ otevírá dveře do dalšího 

krásného pražského místa. Botanická zahrada je dalším místem, kde věří, že stárnutí může 

být aktivní a radostné. 

 

„Nedávno jsem v botanické zahradě otevírala výstavu orchidejí a při té příležitosti vznikl 

nápad přivést na tohle krásné místo i seniory“ říká Simona Krainová a vysvětluje „Zvýhodněné 

vstupy pro seniory jsou poměrně běžné, ale nám jde o něco jiného. Chceme, aby staří a mladí 

lidé trávili čas víc spolu. Proto volný vstup tak trochu podmiňujeme doprovodem.“  

 

„Mám radost, že Botanická zahrada hlavního města Prahy otvírá své expozice nejširší 

veřejnosti, s ohledem na případné speciální potřeby jejich návštěvníků tak, aby všechny 

věkové skupiny našly uspokojení a radost z návštěvy všech částí botanické zahrady“ říká 

RNDr. Oldřich Vacek, ředitel Botanické zahrady hl. města Prahy. 

 

„Během července může návštěvník kromě stálé nabídky zažít výstavu Středomoří křížem 

krážem s doprovodným programem Středomořského pikniku nad Prahou dne 30. 7. včetně 

kuchařské show Marcela Ihnačáka a představení kultur některých středomořských států. Ve 

výstavním skleníku severní části botanické zahrady probíhá výstava Květomluva aneb rostliny 

k nám promlouvají. Každou neděli v 17 h se mohou návštěvníci poslouchat pod širým nebem 

klasickou hudbu.“ doplňuje O. Vacek 

 

Antonika podporuje, iniciuje a realizuje nápady, které pomáhají stárnout s radostí. Nadace 

v duchu svého motta „Tak se starej mladej“ usiluje o to, aby se stárnutí, které provází každého 

z nás, stalo plnohodnotným a aktivním obdobím života.  

 

Botanická zahrada hlavního města Prahy sídlí v Praze – Troji a po celý červenec mají senioři 

od 65 let, v doprovodu platící dospělé osoby, vstup zcela zdarma. Více na www.botanicka.cz. 
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Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Simona Bagarová 

Manažerka nadace Antonika 

e-mail: simona.bagarova@antonika.cz 

mobil: +420 777 584 026 

 

Bc. Lucie Knorrová, MSc. 

Marketingová specialistka Botanické zahrady Praha 

e-mail: lucie.knorrova@botanicka.cz 

mobil: +420 739 320 785 
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