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Závaznou přihlášku zašlete e-mailem do 

19.1.2018  na níže uvedený kontakt.  

Do přihlášky prosím uveďte následující údaje:  

Jméno, adresu, e-mail a telefonní kontakt 

 E-mail: friolova@venkovskyprostor.cz 

   

 

 

  Hier Bild einfügen 

 

 

Kontakt  

Venkovský prostor o.p.s. 

E-Mail: friolova@venkovskyprostor.cz 
http://www.venkovskyprostor.cz 

Místo konání 

KultiVAR 

Na Rybníčku 387/6, Liberec 3  460 07  

GPS: 50.7661903N, 15.0519861E 

www.kultivar.xyz 
 

Popis cesty 
KultiVAR najdete v centru Liberce přímo na 
řece Nise, vstup je z ulice U Besedy.  
 
Autem: 
Na příjezdu od Hrádku nad Nisou sjedete za 
čerpací stanicí Shell ještě před tunelem, na se-
maforech se dáte doleva, projedete rovně až 
na kruhový objezd, tam prvním výjezdem vpra-
vo a po hlavní silnici až k supermarketu Billa.  
Parkování je možné před Billou (5,-CZK/hod.), 
odkud je to cca 3 min. chůze, nebo na parko-
višti naproti KultiVARu v ulici Hrazená (30,-
CZK/1. hod., dále 15,-CZK). 
Doporučujeme ale raději přijet vlakem nebo 
autobusem, cesta z obou nádraží zabere cca 
10 minut chůze, nebo se dopravit tramvají až 
na Rybníček.  
 
Pěšky: 
Od tramvajové zastávky Rybníček se vydáte 
směrem do centra, přejdete most přes Nisu, 
hned za ním doleva ulicí U Besedy a po pár 
metrech opět doleva přes lávku.  
 

 

 

 

Biotop, který si můžete 
vychutnat—ovocný sad 

Akce pro veřejnost 
 

26. ledna 2018 
Liberec, KultiVAR 

 

 

 

 

 

Partner projektu: 

 

 

 

Tato akce je bezplatná a je součástí projektu 
Zachování starých saských a českých odrůd 
ovoce pomocí nových konceptů – kooperační 
projekt, podpořeného z prostředků Evropské 
unie. V rámci akce je zajištěno také tlumočení. 



 

 

 

Akce je určena všem, kteří se zajímají o zachování 
biodiverzity, ovocné sady a využití  jejich plodů, 
nebo jen rádi ochutnávají dobroty z přírody. 
 
Extenzivní sady jsou jedním z nejzachovalejších 
biotopů v Sasku. Formují krajinu v mnoha venkov-
ských oblastech  zejména tím, že tvoří přechod 
mezi zemědělskou půdou nebo lesy a přilehlými 
usedlostmi. Obdobně je tomu u starých sadů a 
alejí na české straně.  
Bohužel dnes tyto zdroje ovoce z krajiny postupně 
mizí a ovoce samotné je využíváno jen zřídka. Je 
to škoda zejména proto, že existuje mnoho lahod-
ných způsobů, jak si své vlastní ovoce užít. 
 
Proto bychom Vás srdečně rádi pozvali na zajíma-
vou a zábavnou přednášku o flóře a fauně v sa-
dech, o péči a zachování sadů, o starých i nových 
ovocných odrůdách a možnostech využití jejich 
ovoce. 

 
 
 

Lektor 

Holger Weiner, Servicestelle Streuobst 
 
Servisní místo pro extensivní ovocné dřeviny nabí-
zí podporu všem, kteří mají ovocné stromy nebo 
louky a chtějí je obhospodařovat. Vedle vzděláva-
cích nabídek k tématům extensivních sadů, péče o 
stromy, výsadby, výběru odrůd a dalších otázek 
podporuje tato organizace sady i v praxi. 
 
 

Pátek, 26. ledna 2018 

15:00 Zahájení akce 

Povídání o flóře a fauně v sadu, o péči o stromy, o 

starých i nových odrůdách a možnostech využití je-

jich plodů. 

Zároveň Vás chceme zlákat k ochutnávce starých a 

nových odrůd jablek, sušeného ovoce, různých 

ovocných šťáv a vín. Vrcholem bude ochutnávka 

ušlechtilé ovocné brandy.  

18:00 Závěr akce 

 

Dne 01.01.2017 byl zahájen projekt spolupráce 
„Zachování starých saských a českých ovocných odrůd 
pomocí nových koncepcí – kooperační projekt“. 
V tomto projektu spolupracují partneři Saská zemská 
nadace pro přírodu a životní prostředí (LANU),  

Mezinárodní setkávací centrum St. Marienthal (IBZ) a 
Venkovský prostor o.p.s.  
Cílem projektu je vyhledávání, určování, certifikace 
starých ovocných odrůd a vypěstování celkem pěti 
extensivních genofondových ovocných sadů, pro dlou-
hodobé zachování těchto odrůd do budoucna. To po-
slouží zachování genetických zdrojů (zachování biodi-
verzity, potenciál pro šlechtění) a zachování jako kul-
turního statku. Z důvodů omezených kapacit se ome-
zíme na odrůdy jablek, hrušek, třešní a švestek. Tato 
opatření budou realizována s mnoha odbornými part-
nery v Sasku a Česku. V rámci projektu budeme usilo-
vat o navázání trvalé spolupráce v rámci pracovní sku-
piny. Výsledky projektu budou zveřejněny na interne-
tových stránkách. Do vyhledávání odrůd budou zapo-
jeny školy i široká veřejnost v příhraničním regionu. 

Pro podporu zachování starých ovocných odrůd a ex-

tensivních sadů jako takových, budou projektové akti-

vity zahrnovat i četné vzdělávací aktivity. To budou 

například kurzy řezu ovocných stromů, šlechtění ovoc-

ných dřevin a určování ovocných odrůd a další odbor-

né akce a výstavy ovoce. Všechny aktivity mají také za 

cíl, obnovit zapomenuté znalosti, a umožnit pokud 

možno četným aktérům, aby hospodařili s ovocnými 

stromy a starými odrůdami. Pro nás je důležité, aby 

staré ovocné odrůdy vč. svých četných a cenných 

vlastností byly opět známé a díky tomu i více  

využívány.   

V tomto smyslu Vás srdečně zveme k účasti na našich 

akcích a přejeme Vám osobně mnoho nových poznat-

ků a zkušeností v rámci vlastního vzdělávání.  

Program Náš projekt Obsah 


