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

Zimní odrůdy ovocných stromů
6.– 8. 12. 2019

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. Určitě je vhodná doba začít domlouvat projekty pro rok 2020, kdy dojde 
k určitým úpravám projektových žádostí.
Vstup na výstavu i přednášky je zdarma. Pokud se rozhodnete zaplatit dobrovolné vstupné, budou tyto prostředky použity na 
záchranu starých odrůd ovocných stromů.

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.

Program:

Spojení mhd – zastávka michelská 
(bUS 124, 139, 150, 188, 196 
a tram 11 a 14)

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

Pátek 6. 12. 2019
10.00 – zahájení výstavy

10.00–10.30 – přednáška: Specifika pěstování jabloní v zatravněných sadech (ing. zdeněk buzek)
10.30–11.00 – přednáška: Přehled podzimních a zimních 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 třešní a hrušní v záchranných sortimentech
• prezentace: O sázení stromů
• informace o vystavených odrůdách a ochutnávka plodů
• odborná poradna a určování odrůd: ing. zdeněk buzek

sobota 7. 12. 2019
09.30–10.00 – volná prohlídka výstavy
10.00–11.30 – přednáška: Sušení ovoce (jan abt), v přednášce bude přiblíženo provozování nízkonákladového sadu za účelem pěstovaní 

moštového ovoce a zpracování jablek na most a kvašeni pro výrobu cideru
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy

Program na přání návštěvníků znamená stejnou nabídku jako v pátek odpoledne včetně poradny a určování odrůd 
ing. zdeňka buzka. 

NeDĚLe 8. 12. 2019
10.00–17.00 – volná prohlídka výstavy

Program na přání viz pátek odpoledne (výjimečně bez poradny ing. zdeňka buzka)
10.00–11.30 – jablka na českém vánočním stole – dopolední dílnička otevřená pro všechny věkové kategorie zaměřená na tvorbu 

zvykoslovných předmětů
13.00–14.30 – jablka na českém vánočním stole – odpolední dílnička otevřená pro všechny věkové kategorie zaměřená na 

tvorbu zvykoslovných předmětů

Generální partner 
ČSOPGenerální partner programu

oživení starých odrůd


