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Známé osobnosti pokřtily dvě nové knihy a narozeninový kalendář 
 
23. ledna zahájila Botanická zahrada hl. m. Prahy svou padesátou sezonu slavnostním křtem 
dvou nových publikací a narozeninového kalendáře. Navázala tak na knihy vydané v loňském 
roce: Stromy Botanické zahrady hl. m. Prahy, jejímž autorem je kurátor Tomáš Vencálek,  
a obrazovou publikaci shrnující devět let projektu Kořeny osobností.  
Novou knihu nazvanou Zahradní trvalky Botanické zahrady hl. m. Prahy, jejímiž autory jsou 
kurátoři trvalkových sbírek Iveta Bulánková a Petr Hanzelka, slavnostně pokřtila zpěvačka 
Marta Jandová.  
Knihu Květy Faty věnovanou botanickým skvostům prezentovaným ve skleníku Fata Morgana, 
jejímiž autorkami jsou kurátorky tropických sbírek Romana Rybková, Klára Lorencová  
a Eva Smržová, uvedla do života herečka Anna Geislerová. Ta ve skleníku v minulosti vysadila 
vzácnou madagaskarskou orchidej Angraecum sesquipedale v rámci projektu Kořeny osobností.  
Nástěnný kalendář pro rok 2019, který zachycuje proměny areálu zahrady v průběhu minulého 
půlstoletí, pokřtily herečka Markéta Hrubešová a tanečnice Jovanka Vojtková. 
 

 
Projekt Kořeny osobností pokračuje 

 
Pokračovat bude i vzdělávací projekt Kořeny osobností. V roce 2018 se rozrostl o dalších  
10 známých jmen. V expozicích zahrady tak mohou návštěvníci obdivovat nové vzácné druhy 
rostlin, které zde vysadili: Václav Větvička, známý český botanik, popularizátor vědy  
a spisovatel, Vladimír Remek, první a zároveň jediný československý kosmonaut, Pierre 
Richard, světově proslulý francouzský herec a vášnivý vinař, Jiří Ježek, cyklista, šestinásobný 
paralympionický vítěz, Kateřina Teplá Šromová, nevidomá lyžařka, pětinásobná 
paralympionická vítězka, Tereza Kmochová, lyžařka, nejúspěšnější česká deaflympionička, 
Martin Hilský, slavný český anglista a překladatel díla Williama Shakespeara, Soňa Červená, 
světoznámá operní pěvkyně, prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc., zakladatel moderní dětské 
hematologie v ČR a Karel Loprais, český automobilový závodník a šestinásobný vítěz Rallye 
Dakar. „Je nám velkou ctí, že se do tohoto projektu zapojilo celkem už 93 významných osobností, 
které zde symbolicky spojily svůj životní příběh s některou ze vzácných rostlin z našich sbírek. 
Čeká nás jubilejní desátá sezona a už nyní mohu říci, že i letos se projekt rozroste o další velmi 
zajímavá jména. Konkrétně ale v tuto chvíli nic prozrazovat nebudu,“ uvedl Bohumil Černý. 
Stezku osobností si návštěvníci mohou prohlédnout v otevírací době zahrady. Jednotlivými 
zastaveními je provede speciální mapa, která je k dostání v pokladnách. K projektu vznikla 
fotografická výstava, která bude během tohoto roku k vidění v Praze a ve městech Středočeského 
kraje. 
 
 

 
Grantové projekty zahrady 
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Zahrada v letošním roce uzavře intenzivní tříletou mezinárodní spolupráci s botanickými 
zahradami v Polsku, Švédsku a Maďarsku, zaměřenou na otázky přístupnosti botanických zahrad 
nejširší veřejnosti včetně návštěvníků se specifickými potřebami. „Společný projekt  
pod názvem Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE! završíme 
vydáním publikace shrnující metodiku práce s návštěvníky se specifickými potřebami v 
botanických zahradách. Knihu i další výsledky projektu budeme v červnu prezentovat  
na mezinárodní konferenci v polské Poznani, kterou spolupořádáme. Projekt představuje 
významný počin, který šíří dobré jméno botanické zahrady na evropské i světové 
úrovni,“ vysvětluje Jarmila Skružná, kurátorka Botanické zahrady hl. m. Prahy. 
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