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Tombola s cenami za více než 20 tisíc korun, škola štípání dříví nebo soutěže - zábava pro celou rodinu
čeká v Troji
Na akci Podzimní úklid, která se koná 7. listopadu v botanické zahradě, si děti vyzkouší hrabání listí,
vytvoří zvířátka či obrázky z podzimních plodů, na dospělé čeká škola štípání dříví i rady, jak zazimovat
zahradu nebo se seznámí s jedlými plody podzimu. Pro celou rodinu jsou připravené soutěže a tombola s
hodnotnými cenami za více než 20 tisíc korun. Výtěžek daruje botanická zahrada Humanitárnímu sdružení
PROTEBE, které se věnuje integraci zdravotně či sociálně handicapované mládeže.
„K podzimu úklid zahrady patří, a proto jsme spojili příjemné s užitečným. Ukážeme

PODZIMNÍ ÚKLID

dětem i dospělým, že je podzimní zahrada zábava. Škola sekání dříví se zkušeným

Kdy? 7. 11.; 10:30 – 15:30

odborníkem a ostrými finskými sekerami bude mužskou část rodiny jistě bavit, děti

Kde? Ornamentální zahrada
trojské botanické zahrady

PROGRAM

zkusí hrabat listí, zasoutěží si o ceny nebo

10:30 h

Zahájení

vyzkouší

11 h

Provázení zahradou:
Vzácné dřeviny a
jedlé plody podzimu

něžnější část rodiny čeká procházka zahradou,

11 – 15 h Hry a soutěže pro
děti
12 h

Škola štípání dříví

13 h

Jak správně připravit
stromky a keře na
zimu

14 h

Provázení zahradou:
Vzácné dřeviny a
jedlé plody podzimu

14:30 h

15 h

Jak správně připravit
stromky a keře na
zimu
Tombola

tvorbu

z podzimních

plodů.

Na

VSTUP ZDARMA

kde se seznámí s netradiční jedlou florou. Podzimní úklid je pro celou
rodinu a vstup je zdarma,“ říká Lucie Herberová, tisková mluvčí trojské
botanické zahrady.
Přispějte na dobrou věc a získejte třeba sekeru
Aby si návštěvníci neodnesli jen nové znalosti a zkušenosti, čeká na ně
bohatá tombola v podobě knih, předplatného časopisů, pomocníků do
kuchyně nebo zahradního nářadí. „Myšlenka, že přispějeme na dobrou věc
našim zahradním nářadím, se nám moc líbila, a proto jsme se rozhodli dát
do tomboly dětské nářadí, kuchyňské nože nebo sekery. K zahradě prostě
zahradní náčiní patří a podzimní úklid či příprava na zimu se bez něj
neobejde. Stejně jako humanitární sdružení bez finančních prostředků,“
vysvětluje Tomáš Duda, country manažer finské firmy Fiskars, výrobce

zahradního nářadí a kuchyňských potřeb.
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Lucie Herberová

mobil: 605 234 282

PR manager a tisková mluvčí

e-mail: lucie.herberova@botanicka.cz
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