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Užijte si magickou atmosféru Halloweenu
Trojská botanická zahrada pořádá večer plný magie pro celou rodinu

Poslední říjnový den je již od dob Keltů spojován s mnoha tradicemi a magickými
rituály. Dnes se v tento den zejména v anglosaských zemích slaví svátek Halloween.
V trojské botanické zahradě mohou návštěvníci při této příležitosti zažít tajemnou
atmosféru setmělé zahrady ozářené rozsvícenými vydlabanými dýněmi. Odpoledne od
15.00 hodin čeká na děti řada čarodějnických úkolů a soutěží, během nichž si otestují
svou odvahu i zručnost. V připravené dílně si užijí dlabání dýní. Chybět nebude ani
opékání špekáčků, různorodé sladké i slané pochoutky a samozřejmostí je též dýňová
polévka plná vitamínů. Halloweenský večer vyvrcholí v 18 hodin průvodem
Ornamentální zahradou. Přijďte si užít večer plný magie.
V keltském kalendáři měl poslední říjnový den zvláštní
význam, věřilo se totiž, že právě v ten čas mizí hranice mezi
světem živých a mrtvých. K tomuto období se vázala řada
tradic, z nichž pramení i mnohé halloweenské zvyky dodnes
oblíbené zejména v anglosaských zemích. „Oslava Halloweenu
v naší zahradě neodkazuje na tradiční americké pojetí. Tento
svátek zde již více než deset let slavíme po svém. Zejména pro
nejmladší návštěvníky připravujeme zábavné odpoledne plné
her, dlabání dýní a opékání špekáčků, zakončené průvodem
setmělou zahradou, který návštěvníci mohou zažít jen jednou do
roka,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl.
m. Prahy.

Otevírací doba v říjnu:
Skleník Fata Morgana:
od 9.00 do 19.00 (út–ne, svátek)
Venkovní expozice:
od 9.00 do 19.00
Vinotéka sv. Klára:
od 13.00 do 20.00 (po–pá)
od 11.00 do 20.00 (so, ne, svátek)
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)

Zažijte magický večer se zářícími dýněmi
S postupujícím podzimem a blížící se zimou přichází i melancholická nálada. Zažeňte
podzimní splíny a nechte se okouzlit večerem plným her a magie. „I letos jsme pro naše
nejmenší návštěvníky připravili čarodějnické hrátky, soutěže a úkoly. Chybět nebude ani
obchůdek s dřevěnými i svítícími hračkami. V občerstvení v Ornamentální zahradě bude možné
zakoupit špekáčky a ty si pak opéct na ohni. Náladu zpříjemní kapela Stromečkáři,“ zve na
akci Jindřiška Hejtyková, produkční akcí Botanické zahrady hl. m. Prahy. Občerstvení
zajistí nejen bistro Botanická na talíři, ale chybět nebudou ani francouzské palačiny, pečené
kaštany, výborná káva a další sladké i slané lahůdky.
Halloweenskou oslavu si lze jen těžko představit bez dlabání dýní. „Zájemci si je budou moci
zakoupit přímo na místě a v připravené dílničce budou mít k dispozici nezbytné nástroje.
Mohou si ale samozřejmě přinést i vlastní dýně a vybavení,“ vysvětluje Jindřiška Hejtyková.
Vrcholem večera bude průvod setmělou Ornamentální zahradou, který vyjde v 18 hodin od
budovy bistra. Vítané jsou všechny masky, kostýmy či převleky. „Kromě rozsvícených
dýňových luceren jej mohou rozzářit i tradiční papírové lampiony. Doporučujeme
návštěvníkům donést si s sebou svíčky nebo LED svítidla,“ dodává Jindřiška Hejtyková.
Účastníci průvodu budou moci z terasy u kaple sv. Kláry obdivovat jedinečný výhled na noční
panoráma Prahy a užít si magickou atmosféru s nádechem tajemna.
Zahrada uzavře své brány v 19.00 hodin.
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Kalendář akcí Botanické zahrady hl. m. Prahy
říjen – 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.
Halloween
31. 10. od 15 h
Venkovní expozice, Stráň
Dlabání dýní v období Dušiček je starou keltskou tradicí. Plody k dlabání bude možné zakoupit
přímo na místě. Pro děti budou do setmění připraveny soutěže a drobné úkoly. V 18 hodin
vyjde tradiční večerní průvod s rozsvícenými dýněmi. Během odpoledne a večera bude také
možnost zakoupit v občerstvení špekáček, opéct si ho a posedět u ohně.
S sebou si nezapomeňte vzít oblečení, které je možné umazat, lžíci a nůž na dlabání.
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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