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Držitelé Oskarů a Českých lvů rozšiřují Stezku osobností v botanické zahradě hl. m. Prahy v Tróji
Praha 8. dubna 2010
Stezku osobností od dnešního dne zdobí již dvacet sedm vzácných stromů a rostlin a s nimi spojených významných jmen českého kulturního a společenského života.
V areálu JIH Botanické zahrady hlavního města Praha v Trojí dnes vysadili pět nových stromů majitelé prestižnější filmových ocenění za režii - Jan Svěrák, Jan Hřebejk, David Ondříček, Otakar Vávra a Helena Třeštíková. Stezka osobností vzniká v rámci projektu Kořeny osobností v botanické zahradě, jehož cílem je netradičním způsobem představit veřejnosti pestrost a rozmanitost naší rostlinné říše a seznámit je násilnou formou s rostlinami a stromy, které díky zásahu člověka již patří mezi ohrožené či dokonce v přírodě vyhynulé druhy.
Kdo by neznal film Kolja a režiséra který za tento film obdržel v roce 1996 významné světové ocenění Americké filmové akademie Oskar za cizojazyčný film? Jan Svěrák je majitelem již dvou těchto sošek. První získal již za svůj studentský film Ropáci (studentského Oskara Americké filmové akademie). Jeho filmy trhají rekordy v návštěvností nejen u nás, ale i v zahraničí a sbírají jednu cenu za druhou. Od dnešního dne ke svým oceněním bude moci zařadit i patronát nad velice vzácně pěstovaným křížencem x Jedná se o křížence jeřábu a hrušně, který má krásný český název hruškojeřáb ouškatý a jež dorůstá v průměru až 2,5 metru
Kultivar jedlého kaštanu "Vincent van Gogh', který se vyznačuje velkými a velice chutnými plody, byl slavnostně vysazen dalším slavným českým režiséremJeho snímek Pelíšky se stal fenoménem současnosti a za svůj film Musíme si pomáhat získal nominaci na Oskara a neuvěřitelných šest Českých lvů. Sám jako režisér je majitelem již tří těchto

 Ze slavné filmařské rodiny pochází i další věhlasný český režisér který za své filmy Šeptej, Nestyda a Jedna ruka netleská, získal řadu ocenění nejen u nás, ale i v zahraničí. Posledním jeho debutem je film Grandhotel z roku 2006. Všechny jeho filmy patří k nejnavštěvovanějším v ČR a každý z jeho filmů shlédlo více jak půl milionu diváků. David Ondříček své jméno spojil s lípou velkolistou - opět se nejedná o původní botanický druh, ale o kultivar 'Aurea', jehož mladé letorosty a listy jsou po celé vegetační období nazlátlé.
Botanickou zahradu hl. města Praha poctil svou přítomností také dnes již 99-ti letý nestor českého filmu a filmový režisér a scénárista také vysadil „svůj" strom na Stezce osobností.,. Svůj první film natočil již roce 1931 a do dnešního dne jich má na svém kontě více jak padesát. Mezi jeho nej známější snímky patří Cech panen Kutnohorských, Krakatit, Dívka v modrém, Kladivo na čarodějnice a další. V roce 2001 byl vyznamenám Českým lvem za celoživotní přínos české kinematografii a Cenou za mimořádný umělecký přínos světovému filmu na
Karlovarském filmovém festivalu. V roce 2004 obdržel Medaili Za zásluhy	
Pan Vávra spojí své jméno opět s krásnou okrasnou jabloní (česky známá jako jabloň bobulovitá nebo také jabloň drobnoplodá). Tato jabloň kvete od poloviny dubna množstvím až 3 cm velkých bílých květů a na podzim upoutá každého návštěvníka větvemi obsypanými drobnými sytě červenými plody.
Poslední osobností, která dnes slavnostně vysadila strom v botanické zahradě, je režisérka jež patří mezi absolutní špičku evropského dokumentárního filmu. Ve svých počátcích se začala věnovat tzv. časosběrné dokumentaristice. V roce 1980 začala dokumentovat život šesti manželských párů a výsledkem se staly Manželské etudy, které uvedla s velkým ohlasem Československá televize. Cyklus rázem Třeštíkovou katapultoval mezi elitu filmové dokumentaristiky. Za své dokumenty obdržela mnoho cen nejen v České republice, ale i ve světě. V roce 2007 převzala ve Španělsku cenu za nej lepší evropský dokument roku - stal se jím snímek Marcela. Mezi filmaři je uznávanou a mimořádně respektovanou osobností. Proto jí právem patří být součástí projektu Kořeny osobností v botanické zahradě. A jelikož je mezi režiséry, kteří dnes vysazovali jedinou dámu, stala se patronkou vzácně pěstovaného, stromu, jež dorůstá výšky až 5 m. Český název pro tento unikát je břestovníček tatarinovův. Břestovníček pochází z Číny, kde roste v horských údolích v Číně, nejčastěji na vápencích až do 1500 m.
Všechny dřeviny jsou vysazeny na venkovních expozicích Areál Jih, které byly veřejnosti zpřístupněny již počátkem devadesátých let minulého století.
"Jako velký filmový fanda, všech nových hvězd Stezky osobností, jsem velmi poctěn jejich přítomností botanické zahradě, která se právě probouzí do svého nejkrásnějšího období jara. Rád bych pozval všechny návštěvníky, aby k nám s přicházejícím jarem opět zavítali a prohlédli si všechny nové přírůstky rostlin i osobností, které pomáhají rozšiřovat naši botanickou zahradu už téměř rok, "
Poznámky:
Kořeny osobností v botanické zahradě je nový populárně-naučný projekt Botanické zahrady hl. města Praha, který byl zahájen na jaře roku 2009. Jeho cílem je propojit jména významných českých osobností spolu se jmény vzácných rostlin a stromů, a získat tak větší zájem o krásy rostlinné říše mezi veřejností. Výsadbou vzácných či ohrožených druhů rostlin významnými osobnostmi vzniká tak „Stezka osobností", jejíž součástí by průběhu pěti let mělo být 150 stromů a rostlin. V tuto chvíli Stezku osobností zdobí již 30 jmen. Režiséři se připojili k takovým velikánům, jakým bezesporu nekorunovaná královna československého šansonu Hana Hegerová, populární herečka Jiřina Jirásková a hraběnka Mathilda Nostitzová, jež stojí za řadou humaniárních a charitativních projektů v České republice, jsou. Všechny tři dámy březnu roku 2010 vysadily společně s velvysnacem Bolívarské republiky Venezuela čtyři vzácné orchideje. Snacha Alfonse Muchy, paní Geraldine Muchová, únoru tohoto roku zasadila jménem slavného malíře vzácnou orchidej Ada aurantiaca. Dcera Tomáše Bati, Monika Bata Pignal, jež zasadila jménem svého dnes již nežijícího otce orchidej Maxillaria sanderiana. Taťána Kuchařová, Miss World 2005, která zasadila vzácný sukulent rodu Hoodia. Dámy podporující českou charitu, které zasadily krásné kultivary jinanu dvoulaločného: Marie Vodičková (Fond ohrožených dětí), Vendula Svobodová (Nadační fond Kapka naděje), Chantal Poullain (Nadace Archa Chantal), Martina Smuková (Nadační fond dětské onkologie Krtek), Zuzana Baudyšová (Nadace Naše dítě) a Eliška Bůčková (tvář SOS dětských vesniček). Na Stezce osobností můžete současné době potkat orchideje, které vysadily Lucie Bílá a Aňa Geislerová, které se do projektu zapojily jako první. Své dřeviny zde má pan primátor Pavel Bém, který obohatil zahradu o vzácnou „živoucí fosílii" blahočet čilský. Několik cizokrajných borovic zde společně zasadili tou dobou těhotné osobnosti Bára Kodetová se slavným houslovým virtuosem Pavlem Sporclem, Alice a Petr Jandovi, Štěpánka Duchková s partnerem Janem Hruškou. V Botanické zahradě hl. města Praha se zapsal také náš fenomenální zpěvák Karel Gott, který zde symbolicky zasenkoval devadesátých letech minulého století objevený jehličnan wolemii vznešenou. Mezi vzácné osobnosti patří bezesporu Václav Havel, který japonské zahradě vysadil ozdobnou třešeň sakuru. Nedávným hostem byl také ředitel sousedící ZOO Praha, Petr Fejk, který rozšířil zahradu o vzácnou borovici Bungeovu.
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