
Slavnosti ovoce a vína v klášteře St. Marienthal 
20. října 2019 od 10 do 17 hod. 

V Mezinárodním setkávacím centru St. Marienthal v Ostritz 
 

Tímto Vás srdečně zveme, abyste navštívili náš prezentační trh a strávili s námi zajímavý čas plný prožitků . Doufáme, že Vás osloví 

následující nabídla pro mladé i méně mladé: 

10 až 17 hod. Pestré tržiště 

 Prezentace, ochutnávky a prodej ovocných   

 produktů a vína. 

 Výroba ptačích budek a hmyzích hotelů 

 Ovocné stromky a další školkařské výpěstky 

 Poradenství ohledně řezu a výsadby 

 Výroba marmelád, mýdla a tvořeni z vlny 

 13-15 hod Projížďky na lamách v extenzivním sadu 

10 až 17 hod. Určování odrůd 
Místnost: Mühlstall 

Máte na zahradě  nebo v sadu velmi staré stromy? Přineste  

s sebou 5 středně velkých plodů ze všech částí koruny kaž-

dého z nich. Pomologové ze Saska i Čech zde budou done-

sené ovoce určovat. 

Přednášky 
10:30 „Saské historické odrůdy ovoce“ 

  Dr. Michael Schlitt, Oberlausitz Stiftung 

11:30 „Ovocné stromy v krajině jako kulturní dědictví“  

  Ing. Vladimir Janeček, PhD. 

14:00 „Staré ovocné odrůdy – šlechtění nových odrůd“  

  Dr. Monika Höfer, Julius-Kühn-Institut 

15:00 „Výsadba a následná péče o ovocné stromy“ 

  Ing. Ondřej Dovala 

V průběhu dne zahraje skupina NaHraní. 
 

Soutěž o nejlepší jablečný koláč 

Přineste s sebou jablečný koláč vlastní výroby a do 15:00 se představte porotě. V 16:00 budou vyhlášeni vítězové, na které 

čekají  chutné odměny od vystavovatelů.  
 

Projekt 

Cílem projektu „Zachování starých saských a českých odrůd ovoce pomocí nových konceptů“ je hledat, identifikovat, ově-

řovat a pěstovat staré odrůdy ovoce, a tím tyto ovocné stromy uchovat pro budoucnost. Je financován z Evropského fon-

du pro regionální rozvoj prostřednictvím programu spolupráce Sasko-Česká republika. 

10 až 17 hod. Výstava ovocných odrůd 
Místnost:  An der Neiße 

Přijďte zažít rozmanitost starých odrůd ovoce ze Saska i z 

Čech.  Setkáte se zde jak starými známými  tak i s mnoha 

dalšími méně známými a zapomenutými odrůdami.. K dis-

pozici Vám budou odborníci, kteří zodpoví Vaše otázky 


