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V Botanickej záhrade sa počas ďalšieho ročníka budú hľadať múzy 

 

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa v nedeľu 27. augusta 2017 uskutoční ďalší 

ročník podujatia Hľadáme múzy v botanickej záhrade, ktoré nesie podtitul letný festival 

tvorivosti a relaxu. Podujatie bude prebiehať v čase od 10:00 do 16:00 hod., pri priaznivom 

počasí na Ekologickej náučnej ploche v areáli botanickej záhrady na Mánesovej 23 v Košiciach. 

„Pre návštevníkov máme už tradične pripravenú celodennú tvorivú dielňu. Tento 

rok chceme záujemcov naučiť pripraviť si jednoduché košíky z papierových ruličiek. 

Všetok potrebný materiál máme pripravený, stačí prísť a učiť sa. Samozrejme, pôjde o 

základy, na ktorých budú môcť ďalej záujemcovia o toto umenie stavať“, vysvetľuje a na 

podujatie pozýva RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., odborná pracovníčka Botanickej záhrady 

UPJŠ v Košiciach a koordinátorka projektu.  
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Pre najmenších budú pripravené farby, štetce a výkresy, ak by sa im pletenie košíkov 

zdalo náročné. Zároveň pre nich bude pripravený sprievodný program, kde sa budú môcť 

povoziť na poníkovi, či zaskákať si v nafukovacom hrade.  

V rámci relaxu o 10:30 hod. vystúpi s predstavením Soľ nad zlato detské divadlo 

Cililing. „Novinkou tohto ročníka bude možnosť pre najmenších podeliť sa so svojimi 

rovesníkmi o skúsenosti, ktoré majú s pestovaním rastlín, či už s rôznymi okrasnými 

rastlinami alebo úžitkovými. Vypestované rastliny môžu doniesť ukázať svojim 

kamarátom alebo si budú môcť počas dielničky rastliny nakresliť, vystrihnúť, či 

napríklad vytvoriť plagát s tým, ako rastliny rástli“, hovorí RNDr. Andrea Fridmanová, 

PhD. 

Návštevníci podujatia okrem iného budú môcť ohodnotiť práce žiakov základných 

umeleckých škôl, ktorí sa zúčastnili výtvarnej súťaže na tému Motýlia krása. Práce sú vystavené 

vo vestibule administratívnej budovy a  návštevníci môžu svojim hlasom prispieť k 

vyhodnoteniu danej súťaže.   
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V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

RNDr. Andrea Fridmanová PhD. 

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk 

tel.: +421 917 137 463 

 

Príloha: fotografie z predchádzajúcich ročníkov 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .   
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