Přihláška

Organizační informace

Přihlášení:

Místo konání akce
Nadace "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"
Oranžerie, 02953 Bad Muskau,

Hier QR-

Prosím, pošlete přihlášku s Vašimi údaji na kon-

Code der

takt: friolova@venkovskyprostor.cz., nebo
použijte QR kód pro přihlášení přímo na

www.muskauer-park.de

stránkách LANu (v němčině).

Příjezd:

Pořadatel:

Viz www.muskauer-park.de/besuch/#anfahrt
Možnosti spolujízdy rádi zprostředkujeme.

Hier Bild einfügen

Možnosti parkování:
Zpoplatněné návštěvnické parkoviště pro osobní automobily a zájezdové autobusy se nachází na nábřeží
Nisy Neißedamm. Návštěvníci nechť sledují značení
směrem k parku Muskauer Park (resp. Fürst-Pückler-

Finančně podpořeno:

Park Bad Muskau).
Ubytování:
Ubytování se snídaní je do naplnění kapacity pro přeAkce byla podpořena Evropskou unií v rámci programu

dem přihlášené účastníky zajištěno zdarma.

Středoevropské
pomologické dny

přeshraniční spolupráce Sasko– Česká republika.

Účastnický poplatek

„Plané a vzácné druhy ovoce“

Akce je určena pro maximálně 50 účastníků., což

Akce č. C 44/19-3

zahrnuje českou, polskou i německou účast. Akce je
bezplatná. Přihlášení na tuto odbornou akci je bez-

27. do 29. 09. 2019

podmínečně

Nadace "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

nutné.

Uzavírka

přihlášek

je

13.9.2019. Náklady na občerstvení hradí Saská zemská nadace LaNU. Obědy a večeře si zajišťuje každý
z účastníků individuálně.

Kontakt

Tiráž

Helena Friolová, Venkovský prostor o.p.s.

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt

E-mail:

Stiftung öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen

friolova@venkovskyprostor.cz

Telefon: + 420 702 027 607

Riesaer Straße 7, 01129 Dresden

Program pomologických dní 2019

Program pomologických dní 2019

Program pomologických dní 2019

Středoevropské pomologické dny probíhají v Bad
Muskau na konci září od roku 2013. V roce 2018 je společně uspořádaly Pomologenverein (Pomologický spolek),
Stiftung Fürst-Pückler-Park (nadace Park knížete Pücklera) a Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (Saská
zemská nadace pro přírodu a životní prostředí - LaNU)
jako třístrannou akci s Polskem a Českou republikou .
Toto pokračuje také v roce 2019.
Oba první dny jsou vyhrazeny přednáškám a nácvikům
pomologického určování a třetí den – neděle – bude
dnem pro veřejnost s výstavou a určováním ovoce.
Těžištěm akce v tomto roce je plané ovoce a vzácné
odrůdy ovoce. Akce bude tlumočena.

Pátek, 27.09.2019

Sobota, 28.09.2019

Pátek, 27.09.2019

18:30

od 9.00 Příjezd

poté

10:00

Společné vysazení odrůdy roku v
„kuchyňské zahradě“
Klaus Schwartz, Baumschule Schwartz,
Pomologen-Verein e.V. zemská skupina
Sasko

11:00

Přivítání a představení aktérů ze všech zemí

11:30

„Cornus, Lonicera & Co. Sbírka vzácných
ovocných odrůd úřadu BSA - přehled“

16:00

Přestávka na kávu

16:15

„Planí příbuzní našich kulturních druhů Zachování vzácných druhů planého ovoce v
Sasku“
Dr. Stefanie Reim, Institut pro šlechtitelský
výzkum při institutu Julius-Kühn-Institut
Anke Proft, Zelená Liga Východní Krušnohoří
"Plané ovoce se mění. Zpráva
o zkušenostech" Dr. Hannelore & Volker
Umbreit, Sornziger Wilde

17:00

14:00

„Množení planého ovoce“
Petra Müller, Friedersdorfer Baumschule

15:00

„Dřín obecný, okrasné jablko, kdoulovec
nádherný a růže z pohledu ovocnáře“
Piotr Szymczak (PL)

14:00

„Bio-meruňky z drážďanských svahů Labe“
Stephan Wiemer, Provozní ředitel sekce
Ovocnářství Vorwerk Podemus

15:00

Přestávka na kávu (s ochutnávkou v režii pana
Wiemera)

15:15

„Pěstování kdoulí“
Petra Scheewe, HTW Dresden

16:00

„Třešeň ptačí, Rakytník řešetlákový,
Španělská kdoule – pěstování a využití“
Grzegorz Hodun (PL)

17:00

„Plody planých a zplanělých stromů, keřů,
popínavých rostlin zakrslých keřů - přehled
o druzích a využití“ vč. workshopu určování

Večeře

Konec prvního dne kolem 21:00 hod.

Sobota, 28.09.2019

Artur Golis, Zespół Parków Krajobrazowych

09:00

„Perspektivní netradiční ovocné druhy“
Martin Stanko, Netradiční ovoce (CZ)

10:00

„Záchrana jedlých kaštanů v Želených horách
a oskeruše v Českém středohoří“
Zdena Koberová, CHKO Železné hory
Martin Lípa, ČSOP(CZ)

místo Wurzen

Oběd

Oběd

Určování vzorků účastníků a diskuze

Pia Engelmann, Bundessortenamt, kontrolní

12:30

12:30

11:00

„Meruňky: Odrůdy, množení, podnože
a metody pěstování“
Robert Schreiber, Baum und Rebschule
Schreiber KG (AT)

Województwa Wielkopolskiego (PL)

Konec druhého dne kolem 18:00 hod.

Neděle, 29.09.2019
10:00 výstava odrůd pro veřejnost a
-17:00 určování

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

