TISKOVÁ ZPRÁVA
2. března 2017
Botanická zahrada v Troji zve na výpravu za klenoty tropických pralesů.
Nechte se okouzlit vůní a barvami tropických
orchidejí ve skleníku Fata Morgana.
Dne 2. března proběhla ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady hl. m. Prahy
slavnostní vernisáž jedenáctého ročníku úspěšné výstavy tropických orchidejí.
Patronkami letošní výstavy se staly herečka a moderátorka Tereza Kostková, herečky
Kristýna Leichtová, Jana Plodková, sportovkyně a podnikatelka Olga Šípková. Všechny
čtyři spojila v loňském roce oblíbená taneční soutěž StarDance …když hvězdy tančí,
kde si mimo jiné vyzkoušely i žhavé latinskoamerické tance. A právě v rytmu energické
samby a hýřivého karnevalu se nese i letošní výstava orchidejí s podtitulem Amerikou
křížem krážem.
„Krásné ženy a krásné květiny k sobě neodmyslitelně patří, proto jsem velmi rád, že letošní
výstava tropických orchidejí má hned čtyři krásné patronky. Věřím, že stejně jako jim,
se bude expozice líbit i všem ostatním návštěvníkům
a odnesou si z ní příjemný zážitek,“ zve na oblíbenou Březen v botanické zahradě v Troji patří
orchidejím
výstavu Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické
zahrady hl. m. Prahy. Výstava v trojské botanické Skleník Fata Morgana má otevřeno
ÚT – NE od 9:00 do 17:00.
zahradě patří k nejnavštěvovanějším v České republice. V době konání výstavy orchidejí (3. 3. – 19.
V roce 2016 si je prohlédlo 18 014 návštěvníků. Letos 3.) je otevírací doba skleníku Fata Morgana
je součástí celoročního tématu Americký rok, který má prodloužena do 18:00.
Otevírací doba venkovních expozic zahrady
návštěvníkům odhalit botanickou pestrost obou v březnu je PO – NE od 9:00 do 17:00.
Otevírací doba vinotéky sv. Klára:
amerických kontinentů.
PO – PÁ od 13:00 do19:00,
SO – NE, svátky od 11:00 do 19:00

Orchideje jsou největší čeledí v rostlinné říši,
která podle posledních odhadů čítá přes 26 000 druhů. Doprovodný program výstavy orchidejí:
4. – 5. 3. – Pěstitelský víkend
„Trojská
botanická
zahrada
pěstuje
zhruba od 14:00, zásobní skleník pod Fata Morganou
dva tisíce druhů orchidejí. Na výstavě uvidíte vzácné 11. – 12. 3. – Aranžovací víkend
i zajímavé exempláře z našich sbírek,“ láká na výstavu od 14:00, zásobní skleník pod Fata Morganou
9. 3. – Za orchidejemi Peru - přednáška
Romana Rybková, kurátorka tropických rostlin od 17:30, výstavní sál
a dodává: „Ve skleníku Fata Morgana přiblížíme 9.3. – Provázení výstavou
nespoutanou atmosféru brazilského karnevalu díky od 16 :00, skleník Fata Morgana
pestrobarevným orchidejím z celého světa a neotřelým
aranžmá studentů České zahradnické akademie Mělník.“ Výstavu doprovodí fotogalerie
známých i neznámých druhů orchidejí z Ameriky a ve výstavním sále jsme připravili
zajímavosti ze světa těchto rostlin od Aljašky po Ohňovou zemi.

Botanická zahrada Praha
Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 – Troja, +420 234 148 111, info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

1/

Během víkendů je připravena bohatá nabídka
doprovodného programu. Odborníci poradí
s péčí o tyto rostliny, a ukážeme vám, jak si
Výstava orchidejí představí více než tisíc rostlin,
díky originálním aranžmá zkrášlit byt. Chybět
jak přírodních druhů z celého světa, tak i komerčních
kultivarů.
nebude ani oblíbená čajovna U Cesty.
Po prohlídce skleníku Fata Morgana se můžete
Nejvoňavější:
zastavit ve specializované prodejně v zásobním
skleníku, kterou i letos zajišťuje společnost
Jihoamerické orchideje rodu Miltonia patří k těm
Pokojovky.cz. Pro vstup do prodejního prostoru
s nejsilnější vůní. Barevné hybridy připomínají svými
květy zahradní macešky.
je
nutné
prokázat
se
vstupenkou
ze skleníku Fata Morgana. K dispozici budou
Největší květinové aranžmá:
stovky druhů a kultivarů mnoha různých
orchidejí, z nichž větší část se v běžné
Terasu skleníku Fata Morgana zkrášlí čtyři konstrukce
obchodní síti neprodává. Pro orchidejové
ve tvaru vějířů. Každý o velikosti 2,5 m x 2,5 m.
specialisty je připraveno několik stovek
Ozdobí je přibližně 50 rostlin rodu Phalaenopsis
a
Oncidium
doplněné
lesklými
perličkami
původních druhů orchidejí. „Osobně jsme
od společnosti Preciosa.
navštívili 41 pěstitelů orchidejí v Holandsku,
Belgii, Německu a Rakousku a většinu orchidejí
jsme si sami vybrali. Takže se jedná o kvalitní a čerstvé rostliny,“ říká Radek Kacerovský
ze společnosti Pokojovky.cz, který zájemcům odborně poradí, jak se o orchideje správně starat,
aby dobře prospívaly.
Zajímavosti z výstavy orchidejí:

Věděli jste, že…?
Vůně orchidejí je nedílnou součástí mnoha luxusních parfémů značek, jako jsou Chanel, Dior,
Guerlain a další? Nejčastěji takto využívanou orchidejí je bezesporu vanilka. „Původní druh
Vanilla planifolia, která se používá především jako koření, pochází z oblasti Střední Ameriky.
Na Tahiti se tento druh zkřížil s místním druhem Vanilla odorata, který silně voní. Výsledný
kříženec, Vanilla tahitiensis, dává nejlepší vanilkovou vůni pro výrobu parfémů,“ vysvětluje
Jan Ponert, kurátor tropických rostlin. Silice z vanilkových plodů se tradičně využívá
do drahých, exotických parfémových kompozic. Sladká a podmanivá vůně navozuje dobrou
náladu, zklidňuje, zvyšuje smyslnost a kreativitu. Obecně je přijímána jako vůně
afrodiziakální.
Partnerem výstavy je společnost FORESTINA, s.r.o.
„V péči o orchideje je důležité používat specializované přípravky a hnojiva, aby se jim dařilo
i v domácím prostředí. Například kapalné hnojivo Profík na Orchideje a Bromélie, splňuje
ty nejvyšší nároky na jejich výživu,“ říká Ing. Jan Štěch z firmy Forestina, která se na výrobu
kvalitních substrátů a hnojiv zaměřuje již více než deset let.
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Kalendář akcí březen – květen 2017
Přednáškový cyklus
Ornamentální zahrada – výstavní sál, vždy ve čtvrtek od 17:30, vstupné 50 Kč
9. 3. Ponert Jan – Za orchidejemi Peru
16. 3. Tlustý Jaromír – Sander’s Hunters (cyklus Neznámé osudy – neznámé zahrady)
23. 3. Skružná Jarmila, Foltýn Dušan – Klášterní zahrady: Cesta na sever – překvapivě,
Island!
30. 3. Škrabáková Ludmila – Zdraví z pralesa
Motýli
4. 4. – 8. 5. – skleník Fata Morgana
Motýli jsou asi nejobdivovanější skupinou hmyzu. Jejich krása, ladný let a křehkost fascinují
člověka od nepaměti. Není tedy divu, že se výstava exotických motýlů ve skleníku Fata
Morgana těší pravidelně vysokému zájmu ze strany návštěvníků. Letos ji pro vás připravujeme
již po patnácté. I tentokrát k nám dorazí zásilky kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou
(Velká Británie). Během procházky skleníkem budete moci sledovat motýly v letu,
odpočívající na rostlinách či na speciálních krmítkách a s trochou štěstí se stanete svědky
líhnutí těchto krasavců. Na doprovodných panelech se pak dozvíte mnoho zajímavostí
ze života tohoto hmyzu a seznámíte se s druhy, které budou ve skleníku k vidění. Výstavu
je možné navštívit denně mimo pondělí od 9:00 do 18:00.
Hmatová výstava pro všechny smysly – Motýli
15. 4. – 30. 4. – Výstavní sál
Letos pro vás pořádáme již dvacátý první ročník hmatové výstavy, tentokrát jsme ji věnovali
křehkým motýlům. Expozici je možné prohlížet doslova všemi smysly. Život a jedinečnost
tohoto hmyzu přiblíží jak vidoucím lidem, tak návštěvníkům s poruchou zraku. Doplní
ji zvukový průvodce, díky kterému se prohlídka změní v jedinečný zážitek. Výstava je pro vás
otevřena denně od 9:00 do 18:00 ve výstavním sále v areálu venkovních expozic.
Burza afrických fialek
22. 4. – zázemí administrativní budovy
Milovníky afrických fialek zveme i letos na oblíbenou burzu těchto oblíbených pokojových
rostlin. Přijďte obohatit svou sbírku a seznámit se s novinkami. Akce se koná 22. dubna
v odpoledních hodinách v chodbě zásobních skleníků pod administrativní budovou botanické
zahrady.
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Hypertufy v zahradě
6. 5. – 21. 5. – Venkovní expozice
Inspirujte se netradičními hypertufovými nádobami, kterými můžete ozdobit svou zahradu
na autorské výstavě Petra Horáčka. (Pozn.: Hypertufa je směs perlitu, rašeliny, cementu a vody.
Výrobky z ní imitují svým vzhledem kámen.)
Bonsaje
19. 5. – 28. 5. – Venkovní expozice, Japonská zahrada, výstavní sál
I letos pořádáme oblíbenou výstavu bonsají, které jsou u nás vystaveny netradičně pod širým
nebem na pozadí kvetoucí Japonské zahrady. K vidění budou desítky bonsají nejen z našich
sbírek, ale i od dalších významných českých i zahraničních pěstitelů. Výstavu doprovodí
bohatý program s ukázkou japonských tradic.
Muškátová burza a prodej přebytků z botanické zahrady
26. 5. – 28. 5. – Venkovní expozice
Srdečně vás zveme na muškátovou burzu. Pelargonie jsou jedněmi z nejoblíbenějších
balkonových rostlin u nás, proto vám nabídneme ty nejzajímavější druhy. Muškátovou burzu
bude doprovázet prodej přebytků rostlin ze sbírek botanické zahrady.
Více informací o veškerých akcích a novinkách najdou zájemci na www.botanicka.cz.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Mgr. Klára Hrdá
Referent pro vnější vztahy a média
email: klara.hrda@botanicka.cz, mobil: 731 413 517

Darina Miklovičová
PR manažer pro externí komunikaci
email: darina.miklovicova@gmail.com, mobil: 602 200 445
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