
¨ 

   

Botanická zahrada Praha 

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

www.botanicka.cz 1/2 

AKCE ZAČÍNÁ JIŽ VE 13 HODIN 

PROGRAM 

15 – 16 h  Romeo a Julie jinak (představení kočovného divadla) 

16 :30 – 17:30 h  Recitace Máchova máje pod rozkvetlými stromy 

18 – 20 h  Autorské čtení Václava Větvičky 

 

Po celou dobu (13 – 20 h) můžete 

- pojídat stylové občerstvení se zamilovaným sortimentem od Zámecké pekárny 

nebo Polífkárny 

- aranžovat jednoduché kytičky z kvetoucích rostlin botanické zahrady 

- vyrábět srdíčka z přírodních materiálů nebo malovat na kamínky  

- zakoupit milé zboží Lucky Martíškové, antikvariátní knihy, aromatické vůně i 

víno z vinice sv. Kláry 

- hrát Láskyplný aromaKVÍZ pod odborným vedením kurátorek botanické 

zahrady Jarmily Skružné a Kláry Lorencové (kdo si pořádně potrápí hlavu, 

dostane drobný dárek od botanické zahrady nebo firmy Palmolive) 

- pózovat ve fotobudce společnosti Vodafone, nechat se zvěčnit se svou láskou a 

fotku si odnést domů (fotografie se pak budou promítat na některé z LED 

obrazovek v Praze) 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

29. dubna 2016  

 

První květen v botanické zahradě nabídne divadlo pod širým nebem i předčítání Máchova Máje 

 

Netradiční představení Romea a Julie, aranžování květin pro drahou polovičku i vstup zdarma pro ty, kteří 

mají „kytičkové“ příjmení. První máj v trojské botanické zahradě nabídne kromě míst, kde se dá pod 

rozkvetlými stromy líbat, i program pro celou rodinu.   

 

„Zahrada bude první květnovou 

neděli od 13 hodin přímo nabitá 

romantikou. Chybět samozřejmě 

nesmí recitace Máchova Máje, 

kterého se ujmou moderátoři 

Českého rozhlasu Václav 

Větvička a Robert Tamchyna. Pro 

méně romantické duše budou 

hrát herci kočovného divadla 

Romea a Julii, ale v podání, jak 

si Shakespeare hru netroufl 

napsat. Děti si vyrobí srdíčko 

z přírodních materiálů, budou 

moci kreslit na kameny, dospělí 

naaranžují pro svou milovanou osobu kytičku. I jídlo bude v duchu lásky. Třeba pečivo se zamilovanými motivy. 

Kdo má rád knihy, užije si přítomnost antikvariátu,“ vyjmenovává jen zlomek programu Lucie Herberová, 

tisková mluvčí trojské botanické zahrady. 

Získejte malé dárky i vstup do zahrady zdarma 

Botanická zahrada si spolu 

s kosmetickou značkou Palmolive 

připravila pro návštěvníky drobné 

dárky. „Kdo si bude lámat hlavu 

nad láskyplným aromatickým 

kvízem, dostane od nás pozornost. 

http://zamecka-pekarna.cz/
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Budeme moc rádi, když lidé přijdou v kostýmu, který se k 1. máji hodí. Za svůj nápaditý převlek obdrží drobnou 

cenu. Návštěvníci, kteří mají v příjmení květinu, třeba paní Konvalinková nebo pan Růžička, mohou po předložení 

dokladu do zahrady zdarma. Do zahrady nainstalujeme spolu se společností Vodafone i fotobudku. Kdo bude 

chtít, může se se svou láskou nechat zvěčnit. Fotografie se pak budou promítat na některé z LED obrazovek 

v Praze,“ doplňuje Herberová. 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Lucie Herberová 

PR Manager a tisková mluvčí 

e-mail: lucie.herberova@botanicka.cz  

mobil: 605 234 282
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