
STROMOVKA – BOTANICKÁ ZAHRADA – 21. září 2022

DOPRAVA: MHD k výstavišti Holešovice, pěšky ke Šlechtově restauraci

DÉLKA TRASY: cca 5 km (odchod horním vchodem – bus Bohnice), případně delší (bus
v Trojské ulici nebo zpět přes Stromovku)

NÁROČNOST: středně náročná díky převýšení

Tentokrát  se  nás  na  vycházku  vydalo
šestnáct. Sešli jsem se u Šlechtovy restaurace
a  za  slunného  počasí  jsme  se  prošli  ranní
Stromovkou,  kterou  jsme  měli  téměř  pro
sebe. Nebyla zaplněna návštěvníky, jak tomu
bývá  o víkendech.  Pokochali  jsme  se  jejím
přenádherným podzimním šatem, jež nabízí
mnoho odstínů barev a potěší každého, kdo
má rád podzimní přírodu.

Po procházce tímto nádherným parkem jsme
pokračovali  do  Botanické  zahrady
hl.     m.     Prahy  ,  do které jsme vstoupili  spodním vchodem, a cestou vinoucí se vzhůru mezi
vinicemi ke kapli svaté Kláry jsme si užívali nezapomenutelné pohledy na Trojský zámek,
Vltavu a  panorama Prahy s Petřínem a Pražským hradem.  Vlastní  botanická  zahrada  nás
překvapila záhony plnými kvetoucích květin. Téměř jako v jarním či letním čase. Na krátký
odpočinek a malé občerstvení  jsme se zastavili  u kiosku. Poté jsme navštívili  „japonskou
zahradu“ – botanickou expozici v japonském stylu, která má zvláštní, uklidňující atmosféru.

Po prohlídce  jsme  pokračovali  do  horní  části  zahrady,  kde  už  cestou  lesem bylo  možné
shlédnout  vtipně  aranžované  dýně.  Podstatná  část  výstavy  dýní,  inspirovaná  keltskou
kulturou a svátkem Halloween, je ke shlédnutí na loučce za lesem. Dýně se u nás stává nejen
nedílnou  součástí  podzimního  jídelníčku  ale  i  předmětem  pestrých  dekorací.  Výstavu
připravila  Česká zahradnická  akademie  Mělník a  pro dýňové aranžmá získala  roztodivné
dýně od mnoha pěstitelů. Největší letošní dýně měla pouhých 125 kg. V minulých letech byly
i větší výpěstky.

Nesmím zapomenout poznamenat, že i horní část botanické zahrady nabízí i teď, v poměrně
pozdní  vegetační  době,  záplavu  kvetoucích  rostlin  všech  barev.  Snad  procházka  potěšila
všechny účastníky tak jako mne.
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