
Tiskové 

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor 
Jediná botanická zahrada v Jihočeském kraji. Na ploše 2,5 ha 
najdete na 6000 druhů rostlin. Byla prohlášena kulturní 
památkou. 
www.szestabor.cz/botanicka

Botanická zahrada Liberec 
Botanická zahrada v Liberci se stará o nejpestřejší soubory 
exotických rostlin v ČR. Skleníkový areál má 9 expozičních 
pavilonů na ploše zhruba 3000 m2.
www.botaniliberec.cz

Botanická zahrada Plzeň
Botanická zahrada je rozdělena  
na oblasti podle biogeografického 
členění Země. Vzájemně se zde doplňují 
rostliny a živočichové a tvoří tak jeden 
velký celek.

Botanická zahrada a rozárium  
Výstaviště Flora Olomouc 
Zelená oáza klidu uprostřed Olomouce je rozdělena 
na dvě části - rozárium a sbírkové skleníky.
www.pampeliska.eu

Arboretum Nový Dvůr
Arboretum se pyšní bohatou sbírkou domácích  
a cizokrajných dřevin na ploše 23 ha.
www.ekotoxa.cz/arboretum

Soutěž
o 400 

vstupenek

Vydejte se za krásami 
botanických zahrad

Vystřihněte si volnou vstupenku  
a další vyhrajte v SMS soutěži

Hrajte o volné vstupenky do arboret a botanických zahrad

Botanické zahrady, arboreta a botanicky zajímavá místa
Vyberte si, které místo chcete navštívit a pošlete SMS s jeho zkratkou: 
Liberec – LIB; Nový Dvůr u opavy – DVu; olomouc – oLo; Plzeň - PLZ; Praha 2, Albertov – ALB; Praha 7, troja – tRo;  

Průhonice - PRu; tábor – tAB; teplice – tEP; žampach – ZAM

Soutěžní otázka: Co je to sukulent?
a) Rostlina, která umí ve svém těle shromažďovat vodu

b) Strom, jehož dřevo obsahuje mnoho suků

c) Prehistorická rostlina

Svou odpověď zašlete nejpozději 15. 6. 2009 formou SMS*  
na číslo 900 22 06 ve tvaru: 

LN (mezera) evidenční číslo zákazníka (mezera) 
zkratka botanické zahrady (mezera) a nebo b nebo c

Vzor: Chcete navštívit botanickou zahradu v olomouci?  
Pošlete SMS ve tvaru: LN (mezera) 1234567 (mezera) OLO 
(mezera) c

* Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Službu technicky zajišťuje  

Expansion Group, a. s., tel. č. 225 555 588 

Po skončení soutěže budou výhercům vstupenky zaslány 
doporučeně poštou. Platnost vstupenek je do 31. 8. 2009.

Poukaz na VoLnou VSTuPEnku 
Do VENKoVNíCH ExPoZIC A SKLENíKu FAtA MoRGANA 
BotANICKé ZAHRADy HL. M. PRAHy



Vystřihněte si poukaz na volnou vstupenku do venkovních 
expozic a skleníku Fata Morgana

Arboretum Žampach
Je členem Unie botanických zahrad a nachází se jako jediné 
zařízení svého typu ve východních Čechách, v podhůří Orlických 
hor, jako součást zámeckého areálu a zámeckých parků.
www.uspza.cz

Botanická zahrada Teplice
Tato botanická zahrada je jedinou v Ústeckém kraji. K jejím 
unikátům patří xerický skleník, obsahující rostliny Střední a 
Jižní Ameriky, Jižní Afriky a Madagaskaru.
http://www.botanickateplice.cz

Botanický ústav AVČR
Průhonický park je vrcholným evropským krajinářským 
dílem, ojedinělým způsobem v něm bylo využito 
původních domácích a dovezených cizokrajných dřevin.
www.pruhonickypark.cz

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Botanická zahrada má parkově upravené venkovní expozice s nejstarší pražskou vinicí a 
atraktivní Japonskou zahradou. Tropický skleník Fata Moragana je evropským unikátem.
www.botanicka.cz

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Je zelenou oázou v srdci Prahy a je přístupná po celý rok. Zajímavé skleníkové expozice 
jsou rozděleny do tří částí – tropy, vlhké a suché subtropy.
www.bz-uk.cz

tento poukaz vyměníte na pokladně Botanické zahrady 
hl. m. Prahy za volnou vstupenku pro 1 dospělou osobu.
Platnost poukazu je do 31. 8. 2009.

✁


