
pátek 16. 8. 2019
10.00 – zahájení výstavy

10.00–10.30 – přednáška: Specifika pěstování slivoní v zatravněných sadech (Ing. Zdeněk Buzek)
10.30–11.00 – přednáška: Přehled letních odrůd hrušní v záchranných sortimentech (Ing. Martin Lípa)
11.00–12.00 – komentovaná prohlídka s ochutnávkou a prostor pro média
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy

Během této doby je pro zájemce připraveno
• prezentace: Přehled aktivit ČSOP pro záchranu starých odrůd
• prezentace: O odrůdách v záchranných sortimentech
• prezentace: O sázení stromů
• informace o vystavených odrůdách a ochutnávka plodů
• odborná poradna a určování odrůd: Ing. Zdeněk Buzek

sobota 17. 8. 2019
09.30–10.00 – volná prohlídka výstavy
10.00–11.30 – přednáška: Moštování ovoce (Mgr. Radim Lokoč), v přednášce bude přiblížena vhodná zralost 

ovoce, hlavní zásady zpracování, důležité parametry pro zpracování
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy

Během této doby je pro zájemce připravena stejná nabídka jako v pátek odpoledne ale bez 
poradny Ing. Zdeňka Buzka

NEDĚLE 18. 8. 2019
10.00–17.00 – volná prohlídka výstavy

Program na přání viz pátek odpoledne včetně poradny Ing. Zdeňka Buzka

Český svaz ochránců přírody si dovoluje pozvat všechny příznivce 
starých odrůd ovocných stromů na výstavu věnovanou 

ovoci klasických odrůd velkých ovocných stromů.

Letní odrůdy hrušní, jabLoní a sLivoní
16. 8. – 18. 8. 2019

VýStaVu ReaLIZuje ČeSký SVaZ OchRánců PříROdy S LaSkaVOu POdPOROu hLaVníhO MěSta PRahy.
PaRtneRy PROgRaMu  jSOu LeSy ČeSké RePuBLIky, S.P., MInISteRStVO žIVOtníhO PROStředí a MInISteRStVO ZeMěděLStVí.

geneRáLníM PaRtneReM ČeSkéhO SVaZu OchRánců PříROdy je SPOLeČnOSt net4gaS, S.R.O.

Dům ochráNců příroDy v prazE
michelská 5, praha 4
www.csop.cz

Spojení Mhd – zastávka Michelská 
(BuS 124, 139, 150, 188, 196 
a tRaM 11 a 14)

Program

Výstava představí ovoce odrůd zastoupených v genofondových plochách a v záchranných sortimentech 
starých odrůd ovocných stromů.
Po celou dobu výstavy bude k dispozici ochutnávka plodů vybraných odrůd. 
na výstavě bude též k dispozici garant odborného programu ČSOP, ke konzultacím otázek spojených 
s pěstováním ovocných stromů a s podporou zajímavých rostlin i živočichů v ovocném sadu. 
Srdečně zváni ke konzultacím jsou i zástupci organizací, které pečují o aleje a sady v rámci 
programu Ochrana biodiverzity.
Vstup na výstavu i přednášky je zdarma. Pokud se rozhodnete zaplatit dobrovolné vstupné, 
budou tyto prostředky použity na záchranu starých odrůd ovocných stromů.

Generální partner 
ČSOP

http://www.csop.cz

