TISKOVÁ ZPRÁVA
1. listopadu 2019
Sv. Martin přiveze na vinici sv. Kláry mladá vína z Čech i Moravy
Již čtrnáctý slavnostní Svatomartinský přípitek můžete zažít 11. listopadu na vinici
sv. Kláry. Přesně v 11:11 se zde poprvé otevřou lahve s letošními Svatomartinskými
a mladými víny od předních českých i moravských vinařů. Ve vinotéce sv. Klára
si můžete vybrat z kolekcí jedenácti vín, suchých i s vyšším zbytkovým cukrem, z nabídky
vinařství Kraus, Školní statek Mělník, Kovács, Trávníček a Kořínek, Hort,
Nové vinařství, Kubík a František Mádl. Vinohrad se oděje do podzimních barev
a ani bílý kůň nebude. chybět Vinice sv. Kláry se v tento den uzavře až v 17 hodin.
Na akci platí běžné vstupné do venkovních expozic Botanické zahrady hl. m. Prahy.
Milovníci vína by si ani v letošním roce neměli nechat ujít
tradiční Svatomartinský přípitek pořádaný trojskou
botanickou zahradou na vinici sv. Kláry. „Návštěvníci
si budou moci připít mladými i Svatomartinskými víny
z nabídky českých a moravských vinařství. Na vinici
sv. Kláry vzhledem k její malé rozloze mladá
ani Svatomartinská vína nevyrábíme. Přesto nechceme
naše návštěvníky o hezkou tradici ochudit a dle tradice
se u nás tato vína poprvé otevřou 11. listopadu přesně
v 11 hodin a 11 minut,“ říká Bohumil Černý, ředitel
Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Otevírací doba od listopadu do
února:
Skleník Fata Morgana:
od 9.00 do 16.00 (út–ne, svátek)
Venkovní expozice:
od 9.00 do 16.00
Vinotéka sv. Klára:
od 13.00 do 17.00 (po–pá)
od 11.00 do 17.00 (so, ne, svátek)

Bez ohledu na to, zda letos do Prahy sv. Martin přiveze sněhovou nadílku, lze s jistotou říci,
že návštěvníci vinice sv. Kláry si v den jeho svátku budou moci vychutnat skvělá vína. Podle
zvyklostí se v 11 hodin a jedenáct minut na terase vinotéky otevřou první vína ročníku
‚2019 a zájemci tak budou moci zjistit, jak se vydařil.
„Obecně si svěžest a říznost mladých vín skvěle rozumí s tučnějšími pokrmy. Svátek sv. Martina
můžete pojmout naprosto klasicky a připravit pečenou husu s červeným zelím a bramborovými
lokšemi. Pokud se ale nechcete pouštět do vaření samitradičního opeřence, nabízí se spousta
dalších možností, jak si na mase tradičního opeřence pochutnat. Avšak mezi mladými víny jsou
značné rozdíly. K některému si raději dáte sýrový quiche se slaninou, k dalšímu svatomartinské
rohlíčky s ořechovou náplní. Kombinujte, zkoušejte, ochutnávejte – párování vína a pokrmů
je hra, a ne závažné životní rozhodnutí,“ vysvětluje Eliška Muchnová, vedoucí vinotéky
sv. Klára. Mladá a Svatomartinská vína budou ve vinotéce k dispozici pouze do vyprodání
zásob, proto s návštěvou vinice neváhejte. Za příznivého počasí bude možno posedět na jedné
z teras viničního domku. Pokud by ale svatý Martin v den svého svátku do Prahy přijel
v mrazivém hávu a na bílém koni, budou k dispozici venkovní přímotopy a deky nebo bude
hřát hořící krb uvnitř viničního domku. Doušek svěžího vína s jedinečným výhledem
na panoráma Prahy nebo s pohledem na praskající krb rozhodně stojí za to.
Od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020 je vstup do venkovních expozic botanické zahrady bezplatný.
Návštěvníci tak mohou navštívit vinotéku sv. Klára od pondělí do pátku od 13.00 do 17.00
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hodin a o víkendech a ve svátek od 11.00 do 17.00 hodin. Vybírat mohou ze široké nabídky vín
či kolekce matolinových pálenek a vychutnat si je v příjemném prostředí u hořícího krbu.
V otevírací době zahrady je otevřeno také rostlinné bistro Botanická na talíři, kde si
návštěvníci pochutnají na sezonní nabídce ovocných smoothie, lahodných raw dezertech,
vegetariánském občerstvení a výborné kávě. Potěší je výhled na Ornamentální zahradu.
Užijte si podzimní a zimní čas v náručí přírody!

Kalendář akcí Botanické zahrady hl. m. Prahy
listopad 2019
Fotografická výstava
Dlouhodobá výstava u rozhledny ve venkovních expozicích
Na výstavě Zahrada vašima očima můžete vidět 12 oceněných fotografií, které byly pořízeny
v Botanické zahradě hl. m. Prahy v rámci fotosoutěže pořádané ve spolupráci s firmou ZEISS.
Porota vybírala z více než 600 došlých snímků. Stejnojmenný kalendář na rok 2020
je v prodeji ve stáncích se suvenýry v areálu botanické zahrady.
Intimní život rostlin
7. 11. – 5. 12.
9–16 h
Fata Morgana
Víte, jak to dělá kosatec? Co je sklápěčka značky Salvia? Nebo dokonce jak vyrobit semeno
bez tatínka? Že ne? Přijďte se ponořit do tajů intimního života rostlin a zábavnou formou
se dozvíte mnohé o jejich rozmnožování.
Svatomartinský přípitek
11. 11.
od 11 h
Vinice sv. Kláry
Přijďte i letos ochutnat mladá vína českých vinařů a poodhalit tak tajemství kvality nového
ročníku. Již tradičně vás zveme 11. 11. v 11 hodin ke slavnostnímu otevírání Svatomartinského
vína na vinici sv. Kláry.
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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 99 známých osobností. V letošním roce si svůj
strom vysadil Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, Ester Ledecká, snowboardistka a alpská
lyžařka, a český lezec Adam Ondra. 14. srpna se k nim připojil také legendární Čtyřlístek a
jejich autor Jaroslav Němeček, spolu s nimi herečka Alena Vránová. Podzimního sázení se ujali
naši váleční veteráni, plk. Pavel Budinský, brig. gen. Václav Kuchynka a letec RAF Tomáš
Lom.
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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