Český svaz ochránců přírody si dovoluje pozvat všechny příznivce
starých odrůd ovocných stromů na výstavu věnovanou ovoci
nejranějších odrůd a zpracování ovoce třešní a višní

RANÉ ODRŮDY TŘEŠNÍ
7.– 9. 6. 2019

PROGRAM:
PÁTEK 7. 6. 2019

10.00
– zahájení výstavy
10.00–10.30 – přednáška: Specifika pěstování třešní a višní (Ing. Zdeněk Buzek)
10.30–11.00 – přednáška: Rané odrůdy třešní v záchranných sortimentech – hlavní odrůdy a zajímavé mapové nálezy (Ing. Martin Lípa)
11.00–12.00 – komentovaní 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: Rané odrůdy třešní v záchranných sortimentech– hlavní odrůdy a zajímavé mapové nálezy
– informace o vystavených odrůdách a ochutnávka plodů
– odborná poradna a určování odrůd: Ing. Zdeněk Buzek

SOBOTA 8. 6. 2019

09.00–10.00 – volná prohlídka výstavy
10.00–11.30 – přednáška: Zpracování ovoce na džemy, marmelády a sirupy
– zástupce firmy Džemy Kvasnička v přednášce přiblíží vhodnou zralost ovoce, potřebné
vlastnosti a obsahy důležitých látek, hlavní zásady zpracování. Během sobotního dopoledne bude možné ochutnat a zakoupit produkty této firmy.
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy
– program na přání viz pátek odpoledne (bez poradny Ing. Zdeňka Buzka)

NEDĚLE 9. 6. 2019

10.00–17.00 – volná prohlídka výstavy
– program na přání viz pátek odpoledne (včetně poradny Ing. Zdeňka Buzka)
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. Výstava plodů bude
doplněna výstavou a ochutnávkou produktů firmy Džemy Kvasnička. 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.
Vstup na výstavu 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

