Český svaz ochránců přírody
za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy
srdečně zve do Domu ochránců přírody v Praze
všechny příznivce starých odrůd ovocných stromů
na výstavu věnovanou ovoci zimních odrůd a použití ovoce v době Vánoc

VÁNOČNÍ VÝSTAVA OVOCE
7.– 9. 12. 2018

PROGRAM:
PÁTEK 7. 12. 2018

11.00–12.00 – vernisáž výstavy, prostor pro média
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–13.25 – přehled aktivit ČSOP pro záchranu starých odrůd
13.30–14.00 – informace o odrůdách a ochutnávka plodů
14.00–15.00 – ovoce v době Vánoc – dílna Marie Moravcové
16.00–17.00 – volná prohlídka výstavy
– odborná poradna a určování odrůd: Ing. Zdeněk Buzek

SOBOTA 8. 12. 2018

09.00–10.00 – informace o odrůdách a ochutnávka plodů
10.00–11.30 – ovoce v době Vánoc – dílna Marie Moravcové
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy

NEDĚLE 9. 12. 2018

10.00–17.00 – volná prohlídka výstavy
– odborná poradna a určování odrůd: Ing. Zdeněk Buzek
Výstava představí ovoce odrůd zastoupených v genofondových plochách a po celou dobu výstavy
bude k dispozici ochutnávka vybraných plodů. 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.
Pro širokou veřejnost jsme připravili ve dvou termínech malou dílnu, kde si
návštěvníci mohou zkusit připravit pochutiny nebo ozdobné předměty z ovocných
plodů tak, jak to dělaly naše babičky v době Vánoc. Zájemce o tyto dílny prosíme,
aby na adrese: ec.meluzina@volny.cz nahlásili svoji účast. Kapacita sálu je
omezená a také chceme připravit dost materiálu pro šikovné ruce. Dílny jsou
připraveny jako společný program pro rodiče s dětmi.
Vstup na výstavu i dílny je zdarma. Pokud se rozhodnete zaplatit dobrovolné
vstupné, budou tyto prostředky použity na záchranu starých odrůd ovocných
stromů.

Dům ochránců přírody v Praze
Michelská 5, Praha 4
www.csop.cz

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.

Generální partner
ČSOP

