
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

            Košice, 8. august 2013 

 

Nájdite svoju múzu v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach  
 

 

Pozývame médiá a širokú verejnosť v nedeľu 11., 18. a 25. augusta 2013 medzi  

10. a 16. hodinou do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na 

Mánesovej č. 23, kde sa bude konať v poradí už 3. letný festival tvorivosti a relaxu Hľadáme 

múzy v botanickej záhrade. Podujatie sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva 

kultúry SR v rámci podpory sprievodných podujatí súvisiacich s projektom EHMK Košice 

2013.  

 

„Program festivalu je koncipovaný tak, aby napĺňal podtitul projektu, teda letný festival 

tvorivosti a relaxu. Na svoje si prídu nielen deti, ale aj skôr narodení návštevníci botanickej 

záhrady. Každú nedeľu bude na ich šikovné ruky čakať iná tvorivá dielňa, respektíve 

workshop. Okrem tradičných výtvarných prác je pre návštevníkov pripravená keramikárska 

dielňa spoločnosti Annogallery, v ktorej si budú môcť skúsiť prácu na hrnčiarskom kruhu, 

ale aj modelovacie techniky. Počas ďalších dielní si vyrobia drobné suveníry napríklad  

vo forme magnetiek, alebo sa priučia základným krokom ľudového tanca v mini tanečnom 

workshope pod vedením detského folklórneho súboru Hanička,“ hovorí odborná 

pracovníčka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. 

 

Návštevníci botanickej záhrady si budú môcť každú nedeľu o 10,30 hod vychutnať iné 

predstavenie detského divadla Cilliling – 11. augusta to bude Kocúr v čižmách, 18. augusta 

Zlatá priadka a 25. augusta Zázračné kapsy. Zaujímavá bude aj prezentácia umelkyne 

venujúcej sa ručnej výrobe pozdravov a dekorovaniu rôznych predmetov zo štúdia Kreacia 

007 pri vytváraní scrapbookového albumu. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s princípom 

tvorby ručne spracovaných a dekorovaných stránok vo fotoalbume technikami, ktoré u nás nie 

sú doposiaľ veľmi známe.  

 

„Tento rok nás počas hľadania múz v nedeľu 18. augusta o 15,30 čaká aj jedna naozaj 

netradičná aktivita a to otvorenie prvého cumlíkového stromu na Slovensku. Nápad vznikol 

pred niekoľkými rokmi vo Švédsku, kde dnes nájdete cumlíkový strom takmer v každej 

dedine. Na Slovensko sa preniesol vďaka kamarátstvu dvoch Košičaniek, z ktorých jedna 

dlhodobo žije vo Švédsku. Tá sa cez sociálnu sieť pochválila svojou aktivitou slovenskej 

kamarátke a idea bola na svete,“ prezrádza RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. 

 

„Zajasala som, pretože som už dlho bezvýsledne pracovala na odstránení cumlíka zo života 

mojej dcéry Dorotky a hneď som rozbehla všetky aktivity smerujúce k tomu, aby mala moja 

dcéra kde zavesiť ten svoj cumlík,“ hovorí iniciátorka cumlíkového stromu v Košiciach, pani 

Dana Madejová, podľa ktorej spočíva jeho myšlienka v tom, že každé dieťa, ktoré  



RNDr. Jaroslava Oravcová, hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 

 

Kontakt: tel: +421 (55) 234 3220, mobil: mobil: 0905 355 299, e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk      web: www.upjs.sk 

 

sa rozhodne navždy skoncovať s cumlíkom, zavesí ten svoj aj s vizitkou na „zázračný“ strom, 

odfotí sa pod ním a ako odmenu dostane plyšovú hračku.  

 

„Je to veľmi jednoduché a účinné. Vždy, keď si dieťa spomenie na cumlík, rodič má 

rukolapný argument, ‚plyšáka‘, že dieťa vlastne cumlík za neho vymenilo. Táto aktivita 

vznikla aj vďaka podpore rodinného centra Stonožka,“ dodáva Dana Madejová, ktorú veľmi 

teší, že prvý „cumlíkový“ strom „vyrastie“ práve v košickej botanickej záhrade. 

 

Počas celého festivalu Hľadáme múzy v botanickej záhrade bude jeho programu doplnený  

aj o ďalšie sprievodné aktivity ako napríklad čítanie v tráve, maľovanie na tvár, či mobilné  

a nafukovacie ihriská spoločnosti Tramtária. Bližšie informácie o podujatí médiám ochotne 

poskytne RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. – tel. kontakt: 055/ 234 1672, e-mail: 

andrea.fridmanova@upjs.sk 

 

Informácie pre verejnosť: tel: 055/633 73 53, 055/ 234 1667 (vrátnica), e-mail: 

botgard@upjs.sk    Otváracie hodiny Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sú každý deň  

                                 v čase od 09.00 - 18.00 hod. (obedňajšia prestávka:  12.00 – 12.30 hod.) 
 

 

POZNÁMKA:      Túto tlačovú správ nájdete na:     www.medic.upjs.sk 
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