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TISKOVÁ ZPRÁVA 

7. září 2016 

 

 Vinobraní o tomto víkendu v Botanické zahradě hlavního města Prahy otevře babí léto 

 

Populární burčák i lahodná vína z vinice sv. Kláry a dalších předních vinařů z Moravy     

a Čech potečou tento víkend proudem v trojské botanické zahradě. Po roce se vinice      

sv. Kláry opět promění v dějiště oslav vína. Návštěvníci se mimo jiné mohou těšit na 

degustaci medailemi oceněných vín, prohlédnout si expozici dokumentující výrobu vína   

a poslechnout si hudební program ve stylu jazzu, country a folkové hudby. 

„Oblíbené vinobraní nás čeká už tento týden 

a já věřím, že si ho společně užijeme nejen 

díky vynikajícím mokům, které získaly 

bezpočet ocenění, ale také díky bohatému  

doprovodnému programu, kterému vévodí 

české country legendy Zelenáči a Rangers 

band, a také díky naprosto jedinečnému 

výhledu na naše hlavní město Prahu. Proto 

bych velmi rád pozval všechny Pražany, ale                     

i „přespolní“, aby se k této oslavě letošní úrody připojili,“ říká Oldřich Vacek, ředitel 

Botanické zahrady hl. města Prahy. 

Loňské počasí bylo teplé a suché, což vínům z vinice sv. Kláry velmi svědčilo. Jejich 

jedinečná, výborná chuť si získala od začátku roku již 21 medailí. Kromě místních vín však 

návštěvníci mohou okoštovat vína dalších devíti předních českých a moravských vinařů.  

Doprovodný hudební program se ponese v duchu jazzu, country a folku.  Zazpívá Jitka Vrbová 

a Hot jazz Praha, dále vystoupí country a folkové kapely, mimo jiné také již legendární 

Program vinobraní sv. Kláry 
 

Sobota 10. 9.  

11:00-13:45 K2 Duo  

14:00-16:45 EV band 

17:00-19:00 Zelenáči 

 

Neděle 11. 9. 

11:00-14:45 Eda Wild jr. a band 

15:00-16:45 Hot jazz Praha a Jitka Vrbová 

17:00-19:00 Rangers band 
 

Změna programu vyhrazena. 
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Zelenáči a Rangers band.  Po oba dny mohou zájemci navštívit také expozici výroby vína s 

průvodcem. Prohlídky se budou konat ve 14 a 16 hodin, cena je 350 Kč/os. Vstupenka zahrnuje 

exkurzi po expozici, degustaci 2 vzorků vína včetně vstupného do skleníku Fata Morgana a na 

vinobraní. Rezervace na prohlídku expozice výroby vína je nutná na email: 

amalie.balastikova@botanicka.cz nebo na čísle 737 284 260.   

 

Sousedské ani jiné permanentky, včetně Trojské karty, se na vinobraní nevztahují, ale sobotní 

vstupenka do botanické zahrady platí i na vinobraní v nedalekém Trojském zámku. Vstupenka 

pro dospělého za 200,- Kč obsahuje vstup do venkovní expozice (vinobraní), vstup do skleníku 

Fata Morgana a skleničku na víno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupné během vinobraní sv. Kláry 

 

Vstupné bude během vinobraní mimořádné (dospělí 200 Kč, děti 0-5 let zdarma, děti 6-15 let 70 Kč, studenti 

do 26 let po předložení platného student. průkazu, ISIC karty či indexu 70 Kč, senioři do 70 let + ZTP 70 Kč, 

senioři nad 70 let 20 Kč, ZTP/P zdarma, pes 85 Kč). 

 

mailto:amagile.balastikova@botanicka
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Hrátky s dýněmi, Halloween nebo tradiční Svatomartinské víno 

Botanická zahrada láká na pestrý program na podzim i v zimě 

Vinobraním otevírá botanická zahrada v Troji novou sezónu, která je možná chladnější, 

ale přesto je plná zajímavých akcí. Návštěvníci se mohou těšit na expozici tropických 

kapradin či příbytků pro mravence ve skleníku Fata Morgana, dále třeba na hrátky 

s dýněmi a tradiční Halloween. Příznivce fotografování potěší fotokurz FotoFata, 

milovníky vína zase košt Svatomartinského vína. Rok zakončí botanická zahrada v Troji 

ve slavnostním duchu tvořením adventních dekorací. 

Říše tropického kapradí  

9. 9. – 9. 10.  (září 9-20 h, říjen 9-17 h)  
Tropický deštný les ve skleníku Fata Morgana je především zelenou galerií kapradin, která 

obepíná rovník. Bohatství a krása výtrusných rostlin je neuvěřitelná, proto se s nimi přijďte 

seznámit. K vidění budou například podivuhodné kapradiny poskytující domov mravencům 

nebo rostliny pocházející z oblasti jižního Pacifiku, které budou v České republice k vidění 

poprvé.  

 

Dýňový podzim  

24. 9. - 23. 10. (září 9-20 h, říjen 9-17 h) 
Za dýněmi a ostatními tykvemi už netřeba cestovat do Austrálie, USA, Afriky nebo Karibiku. 

Stovky dýní, cuket a patisonů různých barev i tvarů uvidíte na tradiční výstavě v Ornamentální 

zahradě. Již několik let dýně kralují na zahradách, polích či tržištích a své místo mají stále 

častěji v našem jídelníčku. Ne nadarmo se jim říká královny podzimu. 

O víkendu 22. a 23. 10. jsou pro veřejnost připraveny Dýňové hrátky, při kterých se může 

vyřádit opravdu každý. Záleží jen na vaší zručnosti, fantazii a odvaze. Výsledné objekty si 

můžete odnést s sebou domů. K dispozici budou různé podzimní přírodniny, dýně budou za 

drobný poplatek. Můžete si přinést i vlastní neobvyklé plody či nástroje, které by se vám při 

tvoření mohly hodit.  
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Krásná dřeva krásných stromů 

1.- 30. 10.  (9 – 17h) 

Výstava o tom, co dělá dřevinu dřevinou. Co je vůbec dřevnatění, je dřevem i bambus? Jaké je 

nejlehčí dřevo a jaké je nejtěžší dřevo na světě? Takové a další otázky se pokusíme zodpovědět 

na naší výstavě. K vidění budou mimo jiné i ukázky příčných a podélných řezů našich méně 

známých parkových stromů. Ve výstavním sále můžete vidět ukázku historických motorových 

pil, sahajících až do první poloviny 20. století  nebo sbírku kalačů.  

Po celou dobu výstavy bude po zahradě několik tematických zastavení, která budou blíže 

informovat o dřevě jako tradičním a v mnohém stále nepřekonaném materiálu.  

V sobotu 8. 10. bude ke zhlédnutí show Timbersports, které překvapí, v jaké rychlosti se dá, 

nařezat nebo nasekat dřevo a svůj program představí i firma Fiskars.  

 

Rostlinné příbytky pro mravence   

18. 10.-6. 11. (říjen 9-17 h, listopad 9-16 h)  
Jedno z nejpozoruhodnějších přizpůsobení rostlin nepříznivým podmínkám je spolupráce 

některých rostlin s mravenci. Výstava v botanické zahradě vám přiblíží, které rostliny nabízí 

mravencům ubytování a co jim za to mravenčí kolonie poskytují. Některé rostliny pro 

mravence dokážou vytvořit přímo rezidence ve svých stoncích, jiné jen skromné příbytky 

v řapíku. Další druhy vytváří řadu malých domečků, ale najdou se i vzdušné zámky. Jejich 

vzájemné vazby jsou velice zajímavé a výstava vám pootevře dveře do zcela jiného světa. 

Během víkendů bude možnost zúčastnit se komentované prohlídky výstavou. 

 

Halloween 

31. 10. (16 – 19 h) 

Ve venkovní expozici – Ornamentální zahrada se můžete těšit na vlastnoruční dlabání dýní 

(dýně budou k zakoupení přímo v botanické zahradě), soutěže pro děti, možnost opékání 

špekáčků a posezení u ohně, večerní průvod s rozsvícenými dýněmi po areálu v 18 h. 
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Nezapomeňte si masky, pracovní mundůr - tj. starší triko na převlečení, lžíci, nůž a dobrou 

náladu! 

 

FotoFata  

17. 9. 
Pro všechny, kteří cítí, že mají fotografické "oko" a v kreativitě je brzdí jen omezení jejich 

fotoaparátu a neznalost profesionálních tipů a triků, jsou tu atypické foto kurzy pod vedením 

fotografa Topiho Piguly, které mají heslo: s malým foťákem na velké fotky. Zájemci mají 

poslední možnost přihlásit se na fotografický seminář. Rezervace na kurz je nutná, provést ji 

můžete na http://fotofata.cz 

 
Fotofata – fotografická výstava 

5. 11. 2016 – 8. 1. 2017 

Fotografický projekt Fotofata zaměřený na amatérské fotografy vyvrcholí výstavou jejich 

nejlepších snímků. Projekt probíhá ve spolupráci Botanické zahrady hl. města Prahy v Troji 

s novinářem a fotografem Topim Pigulou. 

 

Svatomartinské  

11. 11. od 11 h 

Přijďte i letos ochutnat mladá vína a poodhalit tak kvalitu nového ročníku. Již tradičně vás 

zveme 11.11. v 11 h ke slavnostnímu otevírání Svatomartinského vína na vinici sv. Kláry. 

 

Adventní tvoření  

19. 11. (10 - 17 h) 

Vánoce jsou svátkem klidu a všichni se na ně připravujeme. Přijďte si vyrobit vánoční 

dekorace nebo malý dárek pro vaše blízké do administrativní budovy v západním areálu. 

 

Adventní rozjímání  

10. 12. (13 – 16 h) 

Zpříjemněte si čekání na vánoční svátky biblickým čtením a hraním nebo pěveckým 

vystoupením v útulné kapli sv. Kláry nad stejnojmennou vinicí. Po rozjímání se můžete zahřát 

ve viničním domku, který nabízí různé druhy vín z vinice sv. Kláry. 

 

http://fotofata.cz/
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Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

PR manažer pro externí komunikaci    

email: darina.miklovicova@gmail.com, mobil: 602 200 445 
 

mailto:darina.miklovicova@gmail.com

