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Vážení a milí!

I vám se líp vstává, spěchá 
do práce a už se tolik ne-
mračíte, když se vylouplo 
sluníčko? Jaro je skutečně 
zázračné! Když k tomu při-
dáme poslední dobou přibý-
vající příjemná psaní, která 
do redakce dostáváme, hned se nám vymýšlí čím vás 
potěšit a pobavit, líp.
První stránky asi překvapí, protože modelku Elišku 
Bučkovou představujeme úplně jinak, než jste zvyklí. 
S Jankem Ledeckým vzpomeneme  na okamžiky jeho 
premiéry Hamleta v Japonsku a mrkneme se do da-
bingového studia. Kdo je to televizní PR koordinátor, 
na který z koncertů FOK, jakou zázračnou moc mají 
banány, co na sebe… a řada dalších zajímavostí, vedle 
klasických rubrik výletníku, bydlení, novinek Knižního 
klubu na vás čeká i v tomto čísle. Budeme slavit 10 let 
divadla Broadway, upozorníme na nové, určitě zajíma-
vé zábavné pořady FTV Prima. Psali jste si o pokračo-
vání „kolegů na odstřel“ – stránka nechybí. Zajdeme do 
společnosti i na film „Školní výlet“ a budeme sportovat, 
spíš se protahovat.
S dobrou náladou se dostavil nápad, pobavit vás ně-
kolika řádky, které poslední dobou kolují mezi mými 
kamarády po internetu. Snad je přijmete s úsměvem 
jako já.

„… řídíte automobil a udržujete konstantní rychlost. 
Po pravé straně je sráz, po levé obrovské hasičské 
auto, které jede stejnou rychlostí jako vy. Před vámi 
kupodivu cválá kůň s kovbojem na zádech a je evi-
dentně větší, než vaše auto, protože mu vidíte právě… 
nemůžete ho předjet. Těsně za vámi letí vrtulník, ku-
podivu téměř na úrovni terénu. Jako naschvál oba 
mají stejnou rychlost jako vy. Co uděláte, abyste se 
bezpečně dostali z téhle prekérní situace?
Slezete z kolotoče a půjdete dělat něco užitečnějšího.“

Krásné březnové dny nejen s naším magazínem!

Vaše Miroslava Besserová
 šéfredaktorka
 MiroslavaBesserova@seznam.cz
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Výstava
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ 
v Troji

VÝLETNÍK

20 ZAJÍMAVOSTI

Autor textu i fotografií: Ing. Aleš Rudl

V Botanické zahradě v Troji se uskuteční od 3. do 25. března 2012 velkolepá výstava prezentující 
pražské památné stromy jako zajímavé cíle vycházek a výletů. Množství fotografií vám přiblíží 
chráněné jedince v různých ročních obdobích a doplňující texty vás obohatí o nové poznatky.

Praha není bohatá jen svými architekto-
nickými skvosty, ale může se též pochlu-

bit velkým počtem památných stromů. Znáte 
nejstarší stromy metropole? Výstava vám řadu 
z nich podrobně představí.

Velké postery prozradí, kolik chráněných veliká-
nů v naší metropoli máme a jaké druhy stromů 
zde rostou. Zjistíte, který strom je v Praze nej-
mohutnější a který nejvyšší. Dozvíte se též o vý-
znamu a důležitosti těchto živých svědků minu-
losti.

Desítky fotografií doplní velká nástěnná mapa, 
na které jsou zakresleny všechny zvláště chrá-
něné dřeviny a vy si můžete jednoduše najít ten 
nejbližší svému bydlišti, či si naplánovat výlet do 
zajímavého koutu Prahy. 

Na výstavě budou ke zhlédnutí aktualizova-
né informační tabule, které již doplňují vybra-
né stromy ve městě. Propojují historii dřevin se 
současností společně s názornými dobovými 
snímky vyhledanými v archivech. 

Pokud rádi vyrazíte na kole, jistě vás inspiru-
je pět doporučených cyklistických tras za nej-
staršími dřevinami Prahy, vedoucích v okrajo-
vých částech metropole po klidnějších komuni-
kacích či cestách. Trasy v naprosté většině začí-
nají i končí u stanic metra, čímž máte zajištěnou 
snadnou dopravu na jednotlivé výlety. Nejdelší 
měří 40 km a můžete na něm potkat 58 památ-
ných stromů.  

Připravena je i soutěž, ve které je možné každý 
den vyhrát zbrusu novou knihu Památné stromy 

Prahy. Je to první publikace podrobně se zabý-
vající pražskými památnými stromy. Jejím tě-
žištěm je téměř 20 vycházek za starými veliká-
ny města. 

Výstava je otevřena denně od 9 do 17h. Vstup je 
volný. V sobotu 17. března 2012 bude celý den 
na výstavě její autor, který vás expozicí provede 
a odpoví na případné dotazy. Výstava je připrave-
na ve spolupráci s Botanickou zahradou Praha. 
Přijměte srdečné pozvání.

Podrobnější informace najdete na webu 
www.prazskestromy.cz, který se památ-
ným stromům v Praze podrobně věnuje 
a celou výstavu zároveň zastřešuje. 




