
 

                      

                                                                    

Pozvánka 
na mezinárodní setkání seniorů s určováním odrůd ovoce 

„Klenoty starých sadů“ 
 
Vážené dámy, vážení pánové,   
srdečně Vás zveme na mezinárodní setkání seniorů, které se uskuteční dne: 
   

3. září 2019 
 

místo:  Kulturní dům Pěnčín 
  Pěnčín u Turnova 123, 463 45 Pěnčín 
  (viz mapka příjezdu) 
 
program setkání: 
 
9:30-10:00 hod. příjezd účastníků do Kulturního domu Pěnčín, předání vzorků 

ovoce na určení, občerstvení 
   
10:30 hod.    Přivítání:  

 Jan Tandler, Venkovský prostor o.p.s. 
 Jutta Hartmann, Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 
 Pan Szczerbień, Pogranicze 

 
10:40 hod. Přednáška Sady a ovoce našich předků - objevování starých odrůd 

ovoce, oživení znalostí o možnostech jejich zpracování a vlivu jejich 
ochrany v krajině na životní prostředí, Vladimír Janeček 

   
11:25 hod. Prezentace seniorských skupin 

 Čechy - K.Kolčová SPCCH NB, H. Novotná a J. Randus Senioři ČR 
NB, J. Heidrich KS KŠ 

 Sasko 
 Dolní Slezsko - Rozalia Krochmalska a Teresa Nijakowska, Luban 
 

12:30 hod. oběd 
 
13:30 hod. Kulturní program - exkurze 

  Návštěva obnoveného sadu se starými odrůdami na Vyskři 
  Návštěva kapličky Sv. Anny 
  Návštěva Sušárny a moštárny ovoce ve Všeni, určování donesených 

vzorků 
 
15:30 hod.    odpolední občerstvení 
 
16:30-17:00 Zakončení mezinárodního setkání seniorů a odjezd 
 

 
 



 

                      

 
 
 

Organizační informace: 
 

 Seniorské skupiny mají možnost prezentovat v rámci tohoto setkání 
aktivity svých skupin, např. fotografie, řemeslné výrobky, výpěstky apod. 
 

 Pokud máte ve vašem sadu či na zahradě ovocný strom a chtěli byste zjistit, 
o jakou odrůdu se jedná, přivezte s sebou vzorky na určení. Z každého 
stromu odeberte 3-5 plodů, které jsou pěkné, velké, nepoškozené a pro 
strom typické. Vzorky vložte do sáčku, který označíte svým jménem. Na 
setkání bude dispozici pomolog Ondřej Dovala, který bude dovezené 
vzorky určovat. 
 

 Stravování, vstupné na exkurze, doprava a tlumočení bude zajištěno 
pořadateli akce. 
 

 Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu. 
 

 
 

Mapka příjezdu: 
 

 
 
 

Tato akce je podpořena Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci projektu „Klenoty starých sadů“ 
ve spolupráci partnerů Venkovský prostor o.p.s. a  Christlich-Soziales Bildungswerk 

Sachsen e. V. 
 


