
 

 

Botanická zahrada Praha 

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

www.botanicka.cz 1/1 

VÝSTAVA 

TROPICKÝCH 

MOTÝLŮ TRVÁ 

JEN DO 8. KVĚTNA! 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

6. května 2016  

 

Lidé s nemocí motýlích křídel si za zavřenými dveřmi skleníku Fata Morgana užili tropické 

krasavce 

 

Motýli patří k motýlům. Výstava v trojské botanické zahradě s názvem Lehkost motýlích křídel je pro 

letošní rok spjatá s organizací Debra, jejímiž klienty jsou lidé trpící nemocí motýlích křídel. Ti přišli své 

„kamarády“ navštívit do skleníku Fata Morgana. 

 

„Mohli jsme do skleníku v době, kdy byl uzavřený. Byli jsme tam tedy sami, 

bez velkého množství lidí a tím tam pro nás bylo bezpečno,“ děkuje za 

možnost prohlídky klientka Debry Jana, maminka Alžbětky a Zuzanky, 

které stejně jako jejich máma trpí nemocí motýlích křídel. 

 

I další klientka Debry, Zuzka, si se svými dětmi poletující motýly užila. „Nikdy bych nevěřila, že něco tak 

křehkého může být tak velké a krásné. Výklad průvodce byl skvělý a zaujal i děti. Děkujeme trojské botanické 

zahradě za krásný zážitek.“   

 

Obdivujte různobarevné exotické motýly pouze do 8. května 

Pouze do 8. května můžete ve skleníku Fata Morgana obdivovat tropické motýly. „Výstava nám pomalu končí. 

Návštěvníci mohou do této neděle vidět ostruháky rodu Charaxes, kteří patří k nejrychleji létajícím motýlům a 

rádi si smlsnou na levhartím trusu. Těšit se mohou i na motýla Attacus atlas. Plocha jeho křídel může dosáhnout 

až 400 cm2. Zajímavý je jejich čich. Samci martináčů mají mnohem hustější tykadla než samice a díky nim je 

mohou vyčichat až na několik kilometrů,“ láká na zajímavé exempláře Eva Smržová, kurátorka výstavy.  

 

Patronem výstavy Lehkost motýlích křídel je charitativní organizace Debra, jejímiž klienty jsou lidé trpící nemocí 

motýlích křídel. Ve Fata Morganě najdete i výstavu fotografií s klienty Debry a "jejich lidmi" tak, jak je zachytil 

fotograf Jiří Langpaul. 
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