TISKOVÁ ZPRÁVA
18. června 2019
Oslavte příchod léta v rozkvetlé zahradě
Trojská botanická zahrada odhalí tajemství svatojánských tradic
Milujete vůni letních bylin? Láká vás tajemství pohanských tradic našich předků? Pak si
nenechte ujít otevření dalšího, v pořadí už třetího zastavení Vonné stezky. Už tuto sobotu
22. června od 16.00 hodin do setmění vás čeká bohatý program pro celou rodinu plný
magie svatojánských bylin: dojde na ověnčení dubu, stlaní svatojánské postýlky,
zažehnutí ohně a poslech autorského čtení prózy a poezie. Oslavte letní slunovrat v Troji!
Svět rostlin je úzce spjatý s vůněmi. Vzdělávací projekt Otevírací doba v červnu
trojské botanické zahrady nazvaný Vonná stezka postupně až srpnu:
Skleník Fata Morgana:
přibližuje
fascinující
svět
aromatických
rostlin od 9.00 do 19.00 (út–ne, svátek)
prostřednictvím několika zastavení v areálu zahrady. Venkovní expozice:
„Projekt zahájila už v roce 2016 výroba parfému Fata od 9.00 do 19.00
Vinotéka sv. Klára:
Morgana No. 1. Ten v našem skleníku vznikl, zrál a byl od 13.00 do 21.00 (po–pá)
slavnostně pokřtěn v lednu 2018. V červnu loňského roku od 11.00 do 21.00 (so, ne, svátek)
zahrada otevřela druhé zastavení věnované vonným růžím a
nyní se otevírá zastavení zasvěcené svatojánským bylinám,“ říká Bohumil Černý, ředitel
Botanické zahrady hl. m. Prahy. V dalších letech se návštěvníci mohou těšit i na vonné
zastavení spjaté například s vinnou révou a vínem nebo biblickými rostlinami.
Přivítejte léto vůní svatojánských bylin
Naši předkové věřili, že v období letního slunovratu, kdy se k nám slunce navrací a přináší více
světla, tepla a energie, je příroda nabita zvláštní magickou mocí. V předvečer svátku Jana
Křtitele (24. června), který časově pohanské tradici odpovídá, sbírali lidé léčivé, aromatické i
jinak atraktivní rostliny. „Lidé tehdy věřili, že byliny sbírané v době letního slunovratu mají
zvláštní moc. Děvčata se vydávala za tímto účelem pro devatero kvítí. Jednalo se buď o devět
různých druhů rostlin, nebo o rostliny z devíti různých míst. Konkrétní druhy bylin se lišily
podle místní tradice i podle toho, co zrovna kvetlo a rostlo kolem. Často mezi nimi byla
kopretina, růže, zvonek, třezalka, dobromysl, pelyněk černobýl, rozchodník, chrpa nebo
smolnička. Je pozoruhodné, že naši předkové vedeni pouhou intuicí sbírali léčivé rostliny právě
v době, kdy mají nejvyšší obsah účinných látek,“ uvedla Klára Lorencová, kurátorka
exotických užitkových rostlin Botanické zahrady hl. m. Prahy.
Svatojánskou tradici a oslavy letního slunovratu připomene i letošní zastavení Vonné stezky,
která vzniká ve spolupráci s Mgr. Petrou Hlavatou. V sobotu 22. června se pro návštěvníky
slavnostně otevře nová expozice magických rostlin. Těšit se můžete na komentované provázení
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po nové expozici svatojánských bylin s kurátorkami Jarmilou Skružnou a Klárou Lorencovou,
které se koná od 14.00 a 16.00 hodin. Od 17.00 do 19.00 jsou pro zájemce připraveny dílničky,
kde si bude možné vyzkoušet například míchání vykuřovadla, přípravu bylinných čajů z
devatera kvítí, výrobu svítilen – svatojánských broučků a další aktivity spojené s oslavou
letního slunovratu. Na výrobu svítilen je vhodné si s sebou donést čistou zavařovací sklenici.
„Ve stejné době jsme pro děti připravili stezku za zlatým kapradím, kde se v rámci devíti úkolů
seznámí se svatojánskými obyčeji. V 18.00 hodin budou návštěvníci svědky stlaní svatojánské
postýlky s komentářem Marcely Suchomelové z Etnologického ústavu AV ČR. Následně
odhalíme uměleckou skulpturu od měditepce Vojtěcha Jiráska symbolizující Slunce. V ní
posléze zažehneme svatojánský oheň. V závěru večera proběhne autorské čtení dvou autorek –
Ivany Myškové a Jitky N. Srbové,“ dodává Jarmila Skružná, vedoucí oddělení etnobotaniky
v Botanické zahradě hl. m. Prahy.
Akce se koná za každého počasí, změna programu vyhrazena. Vonná stezka je společným
projektem Botanické zahrady hl. m. Prahy a Mgr. Petry Hlavaté. Texty provázející akci jsou
jedním z výstupů badatelské činnosti pracovníků botanické zahrady v archivu Etnologického
ústavu AV ČR, v. v. i.
Kalendář akcí Botanické zahrady hl. m. Prahy
červen – říjen 2019
Sukulenty – krása rostlinného těla
do 21. 7.
Svět sukulentů
9.00–19.00
Po roční přestávce jsou opět zde chlupatí a pichlaví krasavci všech možných tvarů a velikostí.
I letos bude výstava doplněna o prodej rostlin s možností poradit se o jejich pěstování
s profesionály (pouze do 7. 7.).
Vonná stezka – Svatojánské byliny
22. 6.
od 16.00 do setmění
Otevíráme pro vás novou expozici magických rostlin s důrazem na byliny spojené
se svatojánským kultem. Během odpoledne proběhne bohatý program aktivit pro celou rodinu.
Dozvíte se mnoho zajímavostí o tradičních oslavách léta a rostlinách s nimi spjatých.
Léto má narozeniny, ať žije léto!
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Zahradou s odborníkem – Svatojánské byliny
22. 6.
od 14.00 a 16.00
Komentovaná prohlídka nové expozice Svatojánských bylin v doprovodu kurátorek Jarmily
Skružné a Kláry Lorencové. Sraz účastníků u pokladny Jih v ulici Nádvorní. Prohlídka
je v ceně vstupného do venkovních expozic, rezervace není nutná.
Zahradou s odborníkem – Hortenzie
29. 6.
od 14.00 a 16.00
Komentovaná prohlídka v doprovodu kurátora Tomáše Vencálka. Sraz účastníků u pokladny
Sever v ulici K Pazderkám. Prohlídka je v ceně vstupného do venkovních expozic, rezervace
není nutná.
Zahrada všemi smysly
1. 7. – 31. 8.
Areál Střed a Sever
Zažijte letní zahradu všemi smysly! Těšit se můžete na vonná pohlazení pro váš nos i mysl,
vyzkoušíte, jak citlivá jsou vaše chodidla na chodníčku z přírodních materiálů, prozkoumáte
i zdánlivě neviditelné detaily rostlinných struktur, budete se „prodírat“ bambusovou houštinou,
zaposloucháte se do zvuků včelího úlu a zahrát si můžete na unikátní lithofon.
Festival jídla
13. – 14. 7.
Ornamentální zahrada
Během tohoto červencového víkendu se v zahradě propojí hudba s moderní kuchyní a nápoji
do jednoho velkého zážitku. Staňte se svědky netradiční harmonie kulinářského umění
a květinových dekorací od známých osobností.
Krása rostlinného těla
13. 7. – 20. 8.
Celoroční téma krásy rostlinného těla se promítá do letní výstavy fotografií osvěžující
prázdninový čas. Makrofotografie rostlinné říše zachycují zajímavé úhly pohledu a překvapivé
momenty, u kterých stojí za to se zastavit. Návštěvníkům přiblíží svět rostlin v neobvyklých
podobách.

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

3/6

Zahradou s odborníkem – Letní trvalky
20. 7.
od 14.00 a 16.00
Komentovaná prohlídka v doprovodu kurátora Petra Hanzelky. Sraz účastníků u pokladny Jih
v ulici Nádvorní. Prohlídka je v ceně vstupného do venkovních expozic, rezervace není nutná.
Zahradou s odborníkem – Užitkové rostliny Nového světa
27. 7.
od 14.00 a 16.00
Komentovaná prohlídka v doprovodu kurátorky Kláry Lorencové. Sraz účastníků u pokladny
Sever v ulici K Pazderkám. Prohlídka je v ceně vstupného do venkovních expozic, rezervace
není nutná.
Zahradou s odborníkem – Letničky
10. 8.
od 14.00 a 16.00
Komentovaná prohlídka v doprovodu kurátorky Aleny Novákové. Sraz účastníků u pokladny
Jih v ulici Nádvorní. Prohlídka je v ceně vstupného do venkovních expozic, rezervace není
nutná.
Klára má svátek
12. 8.
Vinice sv. Kláry
Oslavte s námi svátek Kláry – jak jinak než piknikem na stejnojmenné vinici. A čím nejlépe
připít Kláře v její sváteční den? Jedině vínem z naší produkce!
Pivní festival
17. – 18. 8.
Ornamentální zahrada
Rozmanitá nabídka piv z malých i velkých domácích pivovarů spojená s doplňujícím
sortimentem jídel a lahůdek k pivu, veselá muzika a příjemná atmosféra lákají po celou dobu
festivalu v exkluzivním prostředí botanické zahrady.
Masožravé rostliny
4. – 22. 9.
Fata Morgana
denně kromě pondělí od 9.00 do 19.00
Fascinuje vás rafinovanost masožravých rostlin a jejich schopnost proměnit své tělo
v smrtonosnou past? Přijměte pozvání do skleníku Fata Morgana a poznejte je blíž. Seznámíte
se s rekordmankami rostlinné říše bublinatkami, zjistíte, čím se živí láčkovka, odhalíte
tajemství ztraceného světa heliamfor a poznáte, v čem tkví krása masožravosti.
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Zahradou s odborníkem – Fata Morgana
14. 9.
od 14.00 a 16.00
Procházka s kurátorem Janem Ponertem skleníkem Fata Morgana s povídáním o přizpůsobení
stavby rostlinného těla k životu v různých podmínkách (od pouští po vysoká pohoří).
Vinobraní sv. Kláry
14. – 15. 9.
Vinice sv. Kláry
Milovníci vína by si v diáři měli poznamenat víkend 14. a 15. září. V tomto termínu ožije jedna
z nejstarších vinic v Praze oslavou sklizně. Vinobraní sv. Kláry představí vinařskou produkci
jak místní, tak i dalších vinařství z Čech a Moravy. Chybět nebude ani doprovodný hudební
program.
Dýňový podzim
26. 9. – 20. 10.
Ornamentální zahrada
Hravost barev i oblé tvary jsou hitem letošního podzimu. Hřejivé tóny dýňových plodů rozzáří
i sebesmutnější den. Odhalte jejich krásu během oblíbené výstavy v Ornamentální zahradě.
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Kořeny osobností
Dlouhodobý celoroční projekt v areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy
Více než devět desítek osobností poctilo v uplynulých deseti letech Botanickou zahradu
hl. m. Prahy svou návštěvou, aby podpořily projekt Kořeny osobností, v jehož rámci dochází
ke spojení vzácného přírodního bohatství s těmi největšími postavami současného světa.
Projekt má připomínat budoucím generacím nejen jedinečné dědictví přírody,
ale také to nejlepší, co dokázal člověk, ať již v oblasti kulturní, sportovní, či vědecké.
Slavné osobnosti, které se na projektu Kořeny osobností podílejí, patří k těm, ke komu s úctou
a obdivem vzhlížíme, stejně jako s respektem vnímáme krásu přírodního dědictví pražské
botanické zahrady. Pro děti je hrdinou Hurvínek či postava Krtečka, pro sportovní fandy Josef
Masopust nebo Pavel Nedvěd, pro jiné spisovatel Ivan Klíma, režisér Miloš Forman
či architektka Eva Jiřičná a řada dalších. Všechna tato velká jména budete mít možnost
potkat na Stezce osobností a díky nim s celou svou rodinou formou jedinečného zážitku poznat
a obdivovat poklady rostlinné říše. Prostřednictvím projektu Kořeny osobností si totiž svou
cestu k vzácným rostlinám a stromům najdou děti i jejich rodiče. K dnešnímu dni
se do projektu zapojilo již 95 známých osobností. V letošním roce si svůj strom vysadil
Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, a Ester Ledecká, snowboardistka a alpská lyžařka.
3. června se k nim připojil český lezec Adam Ondra.
Kompletní program Botanické zahrady hl. m. Prahy i další novinky najdete
Pro více informací prosím kontaktujte:
Mgr. Klára Hrdá
Referentka pro vnější vztahy a média
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