VÝSTAVA OVOCE
RANÉ ODRŮDY TŘEŠNÍ
23.–25. 6. 2022
Český svaz ochránců přírody srdečně zve všechny příznivce starých dobrých odrůd ovocných
stromů na výstavu věnovanou raným odrůdám třešní

PROGRAM:
ČTVRTEK 23. 6. 2022
10.00 – zahájení výstavy
10.00–10.30 – přednáška: Řez peckovin (Ing. Vojtěch Ptáček, PhD.)
10.30–11.00 – komentovaná prohlídka výstavy (Ing. Zdeněk Buzek) a prostor pro média
11.30–13.00 – zpracovatelský seminář: Domácí zpracování třešní na džemy (Irena Zárubová – Podorlický skanzen Krňovice, ZO ČSOP Orlice)
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy – během této doby je pro zájemce připraveno:
– informace o vystavených odrůdách (Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Zdeněk Buzek)
– odborná poradna a určování odrůd (Ing. Zdeněk Buzek, Ing. Vojtěch Ptáček, PhD.)
– konzultace projektů (Ing. Martin Lípa)
Na přání lze shlédnout prezentaci:
– Přehled aktivit ČSOP pro záchranu starých odrůd
PÁTEK 24. 6. 2022
10.00–10.30 – přednáška: Péče o ovocné stromy během vegetace (Ing. Martin Lípa – garant odborného programu ČSOP:
„Oživení starých dobrých odrůd ovoce“). Přehled aktuálních činností v alejích a sadech. Upozornění na úskalí jejich kvalitního provedení.
Realizováno s finanční podporou MZe.
10.30–11.00 – přednáška: Rané odrůdy záchranných sortimentů třešní (Ing. Martin Lípa – garant odborného programu ČSOP: „Oživení starých dobrých
odrůd ovoce“)
11.00–17.00 – volná prohlídka výstavy – během této doby je pro zájemce připraveno:
– informace o vystavených odrůdách (Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Michal Pašek)
– konzultace projektů (Ing. Martin Lípa)
– odborná poradna a určování odrůd (Ing. Michal Pašek)
SOBOTA 25. 6. 2022
10.00–12.00 – volná prohlídka výstavy, během této doby je pro zájemce připraven celodenní program
12.00–13.00 – polední přestávka
13.00–17.00 – volná prohlídka výstavy – během této doby je pro zájemce připraveno:
– informace o vystavených odrůdách (Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Zdeněk Buzek)
– odborná poradna a určování odrůd (Ing. Zdeněk Buzek)
– konzultace projektů (Ing. Martin Lípa)
Na přání lze shlédnout prezentace:
– Přehled aktivit ČSOP pro záchranu starých odrůd
– Péče o mladé výsadby ovocných stromů v době vegetace
– Rané odrůdy třešní v záchranných sortimentech – hlavní odrůdy a zajímavé mapové nálezy
Vstup na výstavu je zdarma. Poslední vstup na výstavu je v 16:30.
Na seminářích a přednáškách bude pro účastníky pouze 20 míst. Zaregistrujte si prosím místo
na přednáškách a seminářích: katerina.strossova@csop.cz. Následně Vám e-mailem potvrdíme,
zda na Vámi vybraný termín máte rezervované místo. Zároveň prosíme o stornování registrace,
pokud se nebudete moci na registrovaný termín dostavit. V případě, že bude návštěvní kapacita
vyčerpaná, nebudeme moci vpustit do přednáškových prostor nezaregistrované zájemce.
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