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Simona Krainová zahájila v tropickém skleníku Fata Morgana výstavu orchidejí 

 

Tradiční výstavu s více než tisícem orchidejí slavnostně otevřela česká modelka Simona Krainová, jejíž 

půvab se mezi různobarevnými květy dokonale vyjímal. Během zahájení umístila do expozice vysokohorské 

květeny skleníku Fata Morgana v Troji vzácnou orchidej druhu Coelogyne lawrenceana. 

 

„Mám, jako každá žena, ráda květiny. Proto jsem pyšnou patronkou tropické orchideje Coelogyne lawrenceana. 

Květiny také ráda dostávám, zejména pokud jsou od milované osoby,“ říká Simona Krainová. 

 

Simona Krainová si návštěvu skleníku Fata Morgana užila, a proto se chce s trojskou botanickou zahradou více 

seznámit. „Plánuji se do Troje určitě vrátit, abych poznala další expozice. Přála bych si, aby má nadace Antonika 

s botanickou zahradou v budoucnu spolupracovala,“ vyslovila se Krainová, která nadaci zaměřila na seniory a 

pojmenovala ji po svatém Antonínovi, patronu rodin a všech, kteří se ocitli v nouzi. 

 

Odneste si domů orchidej i cenné rady 

Součástí výstavy je jako každý rok poradna i prodej orchidejí, a to v pěstebním 

zázemí pod skleníkem Fata Morgana. O víkendech je pro návštěvníky 

připravený doprovodný program. „Ukázky pěstování orchidejí se budou konat 

už tento víkend, tedy 5. – 6. března od 14 hodin. Lidé si tak mohou odnést 

mnoho rad od kurátorky výstavy Romany Rybkové,“ láká do zahrady Lucie 

Herberová, tisková mluvčí. 

 

Část výstavy najdete i ve výstavním sále, kde můžete obdivovat fotografie orchidejí od odborníka trojské 

botanické zahrady Jana Ponerta. 

Výstavu podpořila firma FORESTINA, výrobce substrátů a přípravků na orchideje. Květiny do aranžmá zapůjčí a 

prodej zajistí firma Pokojovky.cz. 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Lucie Herberová 

PR Manager & tisková mluvčí  

mobil: 605 234 282  

e-mail:lucie.herberova@botanicka.cz

 


