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Kalendář akcí Botanické zahrady hl. m. Prahy 
leden – duben 2019 

 
Přednáškový cyklus 
do 21. 3. 
Ornamentální zahrada – Rostlinné bistro Botanická na talíři 
vždy ve čtvrtek od 17.30, vstupné: 50 Kč 
24. 1.  Jarmila Skružná – Symbolika rostlin, biblické rostliny 
31. 1.  Vlastik Rybka – Cykasy, mizející svědkové dávných dob  
7. 2. Jaroslav Škopek – Zimní ptačí hosté  
14. 2. Klára Lorencová – Rostliny lásky aneb Tradiční úloha rostlin v milostném životě našich 

předků 
21. 2. Miroslav Malý – Za zahradní architekturou do Holandska 
28. 2.  Tomáš Vencálek – Sekvojovce Slovenska  
7. 3. Jan Ponert – Pleurothallidinae, nejbohatší skupina orchidejí?  
14. 3.    Pavel Chlouba - Cesty za bramborami Peru 
21. 3. Igor Bárta – Suiseki, sugestivní kameny 
 
 
Ptáci naší zahrady 
24. 1. – 17. 2. 
Venkovní expozice, denně 9.00–16.00  
V rámci výstavy umístěné ve venkovní expozici představíme nejběžnější ptačí obyvatele 
různorodých biotopů (prostředí). Chybět nebude ani prezentace ptačích budek, která upozorní  
i na možné chyby v jejich konstrukci a umístění a na nevhodné typy těchto příbytků. Seznámíme 
vás taktéž s problematikou zimního přikrmování ptáků i s nejčastějšími návštěvníky krmítek. 
Ve čtvrtek 7. 2. proběhne přednáška ornitologa Jaroslava Škopka nazvaná Zimní ptačí hosté. 
 
Valentýnský večer v botanické 
14. 2. 
skleník Fata Morgana, od 18.00  
Nechte se svést kouzlem valentýnské noci. Procházka setmělým tropickým skleníkem  
Fata Morgana je netradiční způsob, jak strávit svátek zamilovaných. Dozvíte se zajímavosti  
z milostného života rostlin, vychutnáte si sklenku vína z naší vinice a dáma bude obdarována 
květinou. Rezervace prohlídky nutná na: eva.novozamska@botanicka.cz 
 
 
Týden uzavření skleníku Fata Morgana 
4. – 7. 3. 
Aby byla výstava orchidejí co nejkrásnější, musíme ji důkladně připravit. Z tohoto důvodu bude 
v období od 4. do 7. března skleník Fata Morgana uzavřen. Děkujeme za pochopení. 
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Orchideje 
8. – 31. 3. 
skleník Fata Morgana, zásobní skleník, úterý – neděle, 9.00–18.00 
Nechte se okouzlit krásou rostlinného těla, podivuhodnými tvary a pestrými barvami květů 
orchidejí. Inspirujte se originálními vazbami a aranžmá, která pro vás tentokrát vytvoří přední 
česká floristka Klára Franc Vavříková. Ve skleníku Fata Morgana se seznámíte s původními 
druhy orchidejí nejen z našich sbírek, ale i od dalších vystavovatelů. Překvapí vás novinky  
z produkce šlechtitelů. Těšit se můžete na ukázky aranžování, přednášky i výstavu fotografií. 
Nejen orchideje, ale i další rostliny si budete moci také zakoupit anebo se poradit o jejich 
pěstování. Prodej zajišťuje firma Pokojovky.cz.  
 
Fotografický kurz s Ondřejem Prosickým 
11. 3., 13. 4.  
Tradiční a vyhledávaný kurz pro fotoamatéry. Zachyťte kouzlo divoké přírody pod vedením 
profesionála. Rezervace nutná na: www.naturephoto.cz  
 
Procházky zahradou s odborníkem  
6. 4.  
Alena Nováková – Jarní cibuloviny, sraz u pokladny Jih 
O drobných cibulovinách se dá bez nadsázky hovořit jako o prvních poslech jara. Seznámit  
se s nimi můžete během komentované procházky s kurátorkou Alenou Novákovou. 
 
Motýlí cestovatelé 
9. 4. – 26. 5. 
skleník Fata Morgana, úterý – neděle, 9.00–18.00  
Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíc kilometrů? A který se téměř nehne z místa?  
To, že také mezi motýly jsou velcí cestovatelé i peciválové, vám prozradí letošní výstava 
tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana.  
Přijďte pozorovat tajemný proces proměny kukly v dospělého motýla a sledovat jejich první 
vzlétnutí. Pestrobarevní otakárci, babočky i noční martináči a mnoho dalších, celkem  
více než 5000 kukel 50 druhů motýlů, se objeví v plné kráse na pozadí tropické džungle. 
V rámci výstavy bude probíhat prodej pokojových i venkovních rostlin od firmy Pokojovky.cz. 
 
Burza fialek 
13. 4. 
Zázemí administrativní budovy, 13.00–16.00 
SZO ČZS Saintpaulia ve spolupráci s námi připravila burzu populárních afrických fialek. Nové 
barvy a tvary květů vám představí odborníci, kteří zároveň poradí s pěstováním této oblíbené 
pokojové rostliny. Zakoupíte zde i lístky a mladé rostliny saintpaulií, streptokarpů a dalších 
příbuzných rostlin. 
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Akce na vinici sv. Kláry v roce 2019 
 

 
„Open That Bottle Night“  
23. 2.   
11.00–23.00     
Poslední únorovou sobotu otevřeme ve vinotéce náš archiv v rámci celosvětové akce „Open That 
Bottle Night“. Večer, který je mimořádný právě tím, že otevřete „tu“ lahev, kterou  
si šetříte na zvláštní příležitost. V prodeji bude limitované množství lahví úspěšných vín  
z předchozích ročníků, která již v nabídce nejsou. Otevírací doba vinotéky bude v tento den 
prodloužena do 23.00. 
 
Den svařeného vína  
3. 3. 
11.00–17.00  
Víno nemusíte brát pokaždé příliš vážně a u toho svařeného to platí dvojnásob. Můžete nechat 
vyniknout jen přirozenou chuť vína s trochou koření, nebo naopak vsadit na výraznější  
a netypické přísady. Zastavte se ve Vinotéce sv. Klára ochutnat naše recepty a podělte  
se s námi o ty své.  
 
Pražské vinice  
8. a 9. 6.  
Městské i soukromé vinice otevřou své brány během 3. ročníku projektu, jehož cílem je rozšířit 
povědomí o pražských vinicích a seznámit veřejnost s jejich historií. Každoroční víkendová akce 
láká též k ochutnání vinařské produkce. Zájemci mohou využít komentované prohlídky  
a seznámit se tak s navštívenou vinicí blíže. 
 
Klára má svátek  
12. 8. 
13.00–21.00 
Patronka naší vinice slaví svátek, přijďte oslavit její velký den v piknikovém duchu. Čím jiným 
si při takové příležitosti připíjet než vínem z vinice sv. Kláry. Ve vinotéce pro vás připravíme 
piknikové balíčky, poradíme s výběrem vhodného vína a zapůjčíme skleničky. Těm, kdo nás 
navštíví poprvé, prozradíme místa s nejlepším výhledem i zákoutí, kde vás nikdo nenajde. Stálí 
zákazníci už vědí. Tak na Kláru! 
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Mezinárodní den Rulandského modrého  
18. 8.  
14.00–20.00 
Naše klíčová odrůda, jejíž pěstování má v Praze dlouhou tradici a v místních podmínkách  
se jí skvěle daří. Víno z ní může mít mnoho podob, můžete vyrobit svěží rosé nebo klaret (blanc 
de noir) a v dobrých ročnících především červené víno s výborným potenciálem  
k dlouhodobému zrání.  
Od 14.00 bude na terase pod ořechem přichystána volná minidegustace několika vzorků. 
 
Vinobraní sv. Kláry 
14. – 15. 9. 
Sklízíme a slavíme! Dva dny plné českých, moravských, ale hlavně našich místních vín  
a burčáku. Chybět nebude hudební doprovod a mnoho dobrot, které si vychutnáte buď přímo na 
vinici sv. Kláry, nebo během pikniku na trávě v Ornamentální zahradě. 
 
Svatomartinský přípitek  
11. 11. 
11.00–17.00 
Sněhovou nadílku zaručit nemůžeme, ale patřičnou zásobu mladých vín a příležitost připít  
si už před polednem, to zařídit umíme. V 11 hodin otevřeme na terase vinotéky první vína 
ročníku 2019 a zjistíme, jak se vydařil. Husí speciality, vinice v podzimních barvách a bílý kůň 
nesmějí chybět! 
 
Klára z tanku  
Prosinec (termíny upřesníme) 
Líbilo by se vám upíjet ve sklepě přímo z tanků? To chápeme, a tak vás pro tentokrát vezmeme 
s sebou. V první polovině prosince pro vás zveřejníme dva termíny této akce, na níž lze ochutnat 
vína ročníku 2019 ještě dlouho předtím, než půjdou do lahve. 
 
Kompletní program Botanické zahrady hl. m. Prahy i další novinky najdete  
na www.botanicka.cz.  
 
Pro více informací prosím kontaktujte: 
Mgr. Klára Hrdá 
Referentka pro vnější vztahy a média 
e-mail: klara.hrda@botanicka.cz, mobil: 731 413 517 
 
Darina Miklovičová 
PR manažerka pro externí komunikaci    
e-mail: darina.miklovicova@gmail.com, mobil: 602 200 445 
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