Výstava
pozdní třešně, meruňky a další letní ovoce
10.– 12. 7. 2020
Český svaz ochránců přírody srdečně zve všechny příznivce starých odrůd ovocných stromů
na výstavu plodů pozdních třešní, meruněk a dalších aktuálně zrajících druhů.

Program:
pátek 10. 7. 2020

10.00 – zahájení výstavy
10.00–10.30 – přednáška: Zajímavé a opomíjené staré odrůdy (Ing. Zdeněk Buzek)
Upozornění na odrůdy, které by se rozhodně měly znovu začít množit a pěstovat.
10.30–11.00 – přednáška: Péče o výsadby ovocných stromů – letní řez (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: Pozdní odrůdy třešní, meruněk a raných slivoní 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 11. 7. 2020

10.00 – otevření výstavy
10.00–11.30 – sušení ovoce – zpracovatelský seminář přiblíží principy pro kvalitní zpracování ovoce. Během
sobotního dopoledne bude možné ochutnat a vybrané produkty i zakoupit (pan Petr Kareš,
Ovocnářská farma Ostroměř)
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy
– program na přání viz pátek odpoledne (bez poradny a určování odrůd Ing. Zdeňka Buzka)

NEDĚLE 12. 7. 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.
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 ovoce“ a do zprávy, o který výstavní den máte zájem. Do výstavních prostor kapacitně umožníme vstup prvním 30 zájemcům, kterým bude mailem účast potvrzena. S dalšími zájemci lze domluvit opakování pátečního programu
taktéž v neděli. Děkujeme za pochopení a vaše písemné vyjádření.
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Michelská 5, Praha 4
Spojení MHD – zastávka Michelská
BUS 124, 139, 150, 188, 196
a TRAM 11 a 14

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.
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