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TISKOVÁ ZPRÁVA 

9. června 2016  

 

Pestrý prodloužený víkend v Troji - japonská hra skycross, kimona, trvalky, včely i 

Muzejní noc 

 

Vyzkoušet si pravé kimono, zahrát si japonskou hru skycross a šachy shogi, koupit 

trvalky nebo navštívit noční skleník Fata Morgana – to je jen malý kousek toho, co 

trojská botanická zahrada od pátku 10. června do neděle 12. června nabízí.  

 

„I v Troji se bude slavit výročí partnerství Prahy a Kjóta. Primátor Kjóta Kadokawa Daisaku 

vysadí v Japonské zahradě bíle kvetoucí botanický druh meruňky japonské a následovat bude 

japonská zábava. Celý víkend bude patřit trvalkám, pátek Noci kostelů, sobota nejen Japonsku, 

ale i Muzejní noci či Středomoří. Celý víkend se zakončí sladce – Medovým dnem,“ 

vyjmenovává Lenka Prokopová, náměstkyně marketingu a PR z trojské botanické 

zahrady. 
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PRODLOUŽENÝ VÍKENDOVÝ PROGRAM V TROJI (10. – 12. 6.) 

TRVALKOVÉ DNY 

10. – 12. 6., Ornamentální zahrada 

Domů nemusíte odejít s prázdnou, rostliny si budete moci zakoupit. Odborníci vám rádi poradí, 

jak se o ně starat a kurátor Petr Hanzelka vás provede po sbírkách trvalek. 

10. 6. a 12. 6., 10, 13 h  procházka sbírkou trvalek s kurátorem Petrem Hanzelkou (JV) 

11. 6., 10 h     procházka sbírkou trvalek s kurátorem Petrem Hanzelkou (JV) 

12. 6., 11-13 h ukázka aranžování trvalek Michalem Klapkou (OZ) 

JV=jižní vchod, Ornamentální zahrada 

 

NOC KOSTELŮ 

10. června, 19-23 h, Kaple sv. Kláry, vinice sv. Kláry 

19 h   Zahájení akce zvoněním 

19:05 h  Komentovaná prohlídka kaple 

20 h   Vystoupení pěvecké skupiny Resonance 

21 h   Vystoupení dětí pod vedením Dušana Čecha 

22 h   Biblická čtení 
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Během Noci kostelů můžete po celou dobu akce ochutnat ve vinotéce víno ze sv. Kláry. 

 

 

SKYCROSS – Dny Kjóta v Praze 

11. června 10-16 h, Stráň, Japonská zahrada 

10 h   Slavnostní sázení meruňky japonské primátorem Kjóta v Japonské zahradě 

10-16 h  Doprovodný kulturní program pro celou rodinu 

10:30, 13 h  Česko-japonský turnaj ve skycrossu 

13:30   Koncert v kapli sv. Kláry (Ōshima Yoshimi – flétna, Jaroslav Tůma – varhany) 

Během celého dne si můžete zkoušet kimona, pozorovat tance kamigata-mai, jíst japonské 

speciality, skládat origami nebo hrát japonské šachy shogi. 

Akce se koná ve spolupráci s Česko-japonskou společností. Partnery akce jsou japonská 

restaurace Miyabi a Romax. 

STŘEDOMOŘÍ KŘÍŽEM KRÁŽEM 

11. června 13-18 h, výstavní sál 

13-14:30 h  Středozemní rostliny v přírodě a na zahradě (Olivier Filippi) 

14:30-16 h  Botanický zeměpis Středozemí (Miloslav Kuklík) 

16-17:30 h  Orchideje Středozemí (Jan Ponert) 

18 h  Aromatické rostliny a jejich využití v aromaterapii (Lenka DiPucciová) 
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Přednáška Středozemní rostliny v přírodě a na zahradě bude v angličtině, pro posluchače je 

zajištěný překlad. 

Přednášející se na Vás už těší. 

 

MEDOVÝ DEN 

12. června, 13-17 h, Stráň 

13-13:45 h  Povídání o včelách a drobné soutěže pro děti 

13:45-14 h  Vylosování vědomostní soutěže 

14-14:30 h  Přednáška o včelách s ukázkou živých včel a "návštěvou" úlu 

14:30-15:15 h  Povídání o včelách a drobné soutěže pro děti 

15:15-15:30 h  Vylosování vědomostní soutěže 

15:30-16 h  Povídání o včelách, čmelácích, včelách samotářkách a ostatních opylovačích 

16-17 h  Ukázka vytáčení medu a povídání o včelích produktech  

Partnery akce jsou Vyšehradští včelařící, Lesy hl. m. Prahy, Výzkumný ústav včelařský 

DOL a BIOCONT.  

Společnost Mall.cz věnovala do Domku včelaře v nové expozici Medonosných rostlin a 

včel dřevěný zahradní nábytek. 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Lucie Herberová PR Manager a tisková mluvčí  
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mobil: 605 234 282  

e-mail: lucie.herberova@botanicka.cz 

mailto:lucie.herberova@botanicka.cz

