
Program:
pátek 12. 6. 2020

10.00 – zahájení výstavy
10.00–10.30 – přednáška: Zajímavé a opomíjené staré odrůdy třešní a višní (Ing. Zdeněk Buzek)

Upozornění na odrůdy, které by se rozhodně měly znovu začít množit a pěstovat.
10.30–11.00 – přednáška: Péče o mladé výsadby ovocných stromů v době vegetace (Ing. Martin Lípa)

Upozornění na aktuální činnosti, úskalí jejich kvalitního provedení. 
11.00–12.00 – komentovaná prohlídka 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: Rané odrůdy třešní v záchranných sortimentech – hlavní odrůdy a zajímavé mapové nálezy
– informace o vystavených odrůdách (Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Martin Lípa, Ing. Zdeněk Buzek)
– odborná poradna a určování odrůd (Ing. Zdeněk Buzek)
– konzultace projektů (Ing. Martin Lípa)

sobota 13. 6. 2020
09.00–10.00 – volná prohlídka výstavy
10.00–11.30 – zpracování ovoce na džemy – zpracovatelský seminář přiblíží všechny zásady i taje pro úspěšné 

zpracování ovoce. Během sobotního dopoledne bude možné ochutnat a vybrané druhy i zakou-
pit (paní Irena Zárubová, Podorlický skanzen Krňovice)

12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy (bez poradny a určování odrůd Ing. Zdeňka Buzka)

NEDĚLE 14. 6. 2020
10.00–17.00 – volná prohlídka výstavy

– program na přání viz pátek odpoledne včetně poradny a určování odrůd

Výstava představí ovoce odrůd zastoupených v genofondových plochách a záchranných 
sortimentech starých ovocných stromů. 
Vstup na výstavu je zdarma.

Český svaz ochránců přírody srdečně zve všechny příznivce starých odrůd 
ovocných stromů na výstavu věnovanou nejraněji dozrávajícím odrůdám. 

Rané odRůdy třešní
12.– 14. 6. 2020

VýStaVU ReaLIZUje ČeSKý SVaZ OchRánců PříROdy S LaSKaVOU POdPOROU  MagIStRátU hLaVníhO MěSta PRahy a MěStSKé ČáStI PRahy 4.
 geneRáLníM PaRtneReM PROgRaMU OžIVení StaRých OdRůd je nadaČní fOnd SBeRBanK cZ. 

POřádánO V RáMcI PROgRaMU ČeSKéhO SVaZU OchRánců PříROdy „OchRana BIOdIVeRZIty”, POdPOřenéhO LeSy ČeSKé RePUBLIKy, S.P., 
nadací IVana dejMaLa a V gRantOVéM říZení MInISteRStVa žIVOtníhO PROStředí.

PaRtneRy PROgRaMU jSOU MInISteRStVO žIVOtníhO PROStředí a MInISteRStVO ZeMěděLStVí. 
geneRáLníM PaRtneReM ČeSKéhO SVaZU OchRánců PříROdy je SPOLeČnOSt  net4gaS, S.R.O.

aKce je POřádána Za technIcKé POdPORy VýZKUMnéhO a ŠLechtIteLSKéhO úStaVU OVOcnářSKéhO hOLOVOUSy a náROdníhO PROgRaMU KOnZeRVace  
a VyUžíVání genetIcKých ZdROjů ROStLIn a agRO-BIOdIVeRSIty.

Dům ochráNců příroDy v prazE  |  www.csop.cz
michelská 5, praha 4
Spojení mhD – zastávka michelská 
BUS 124, 139, 150, 188, 196  
a Tram 11 a 14

Důležité upozornění: z kapacitních důvodů i z důvodů zajištění vaší osobní komfortní zóny 
žádáme zájemce o páteční a sobotní dopolední program o registraci předem na mail:  
katerina.strossova@csop.cz. Uveďte prosím do předmětu „výstava třešní“ a do zprávy o kte-
rý výstavní den máte zájem. Do výstavních prostor kapacitně umožníme vstup prvním 20 
zájemcům, kterým bude mailem účast potvrzena. S dalšími zájemci lze domluvit opakování 
pátečního programu taktéž v neděli. Děkujeme za pochopení a vaše písemné vyjádření.

Generální partner 
ČSOP

generální partner programu
Oživení starých odrůd

generální partner programu
Ochrana biodiverzity


