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Na internetových stránkách LaNU se můžete 

se zohledněním účastnických podmínek Aka-

demie Saské zemské nadace pro přírodu a 

životní prostředí přihlásit online a informovat 
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Kontakt  

Helena Friolová 

E-Mail:  friolova@venkovskyprostor.cz  
Telefon: 702 027 607 

Místo konání akce 

Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal 

(Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal) 

St. Marienthal 10,  

02899 Ostritz 

Příjezd:  

Viz www.ibz-marienthal.de/anreise/  

Rádi zprostředkujeme možnost spolujízdy. 

Možnosti parkování:  

Využijte, prosím, bezplatná parkovací místa u příjezdo-

vé cesty k areálu kláštera. Parkování v areálu kláštera 

není dovolené. 

Ubytování: 

Účastníci konference, kteří dorazí v pátek, jsou automa-

ticky přihlášeni k ubytování v IBZ. Při příjezdu již ve 

čtvrtek nebo při pozdějšího odjezdu Vás prosíme o 

informace, zda si přejete ubytování. 

Účastnický poplatek 

Účast na této akci je bezplatná, přihlášení na tuto od-

bornou konferenci je bezpodmínečně nutné. Náklady 

na stravování hradí Saská zemská nadace LaNU.  

 

Foto titulní stránka: https://pixabay.com  

Zachování starých 

ovocných odrůd díky 

vývoji jedinečných pro-

duktů pro regionální 

marketing 

Akce A 21/19 

15. a  16. 03. 2019 

Akce je podpořena Evropskou unií v rámci kooperačního 

programu Sasko-Česká republika.  
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Cíl této odborné konference spočívá ve zprostředko-

vání základních informací a příkladů dobré praxe oh-

ledně prodeje a marketingu ovoce z extenzivních 

sadů a zvláště zhodnocování starých regionálních 

ovocných odrůd.  

Na základě toho budeme diskutovat o cestách k vyu-

žívání těchto starých ovocných odrůd v našem regio-

nu a rozvíjet další kroky pro vlastní iniciativy. 

Konference probíhá v rámci sasko-českého kooperačního 
projektu „Zachování starých saských a českých ovocných 
odrůd novými koncepcemi“ a je podpořena Evropskou 
unií.   

Pátek, 15.03.2019 
od 9.00 Příjezd  

10:00 Přivítání a zahájení  

 Jan Donhauser, LaNU, Dresden 

 Jan Tandler, Venkovský prostor, Liberec 

 Dr. Michael Schlitt, IBZ St. Marienthal 

Odborné přednášky 

10:15 Ekosystémové služby a zhodnocování  

 extenzivních sadů  

 Nikolai Heinz, Helmholtz Zentrum für 

 Umweltforschung (UFZ) Lipsko 

 

10:45 Využití genetických zdrojů ovoce pro  

 nové produkty 

 Jakob Schierscher, Agroscope Schweizer 

 Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche 

 Forschung (CH) 

 

11:15 Regionální marketing  

 Katharina Meifert, BTE Tourismus- und  

 Regionalberatung Partnerschaftsgesellschaft  

12:00 Oběd 

Pátek, 15.03.2019 

Příklady z praxe 

13:00 Biocertifikace extenzivního ovoce jako for-

 ma prodeje ovoce z extenzivních sadů s 

 přirážkou  

 Ulf Müller, Gäa e.V. a Tobias Stange,      moštár-

na Streuobstkelterei Gohla  

14:00 Hospodářské jablko a kmotrovství stromů 

 Bernd Schock, Äpfel & Konsorten e.V. a  

 Streuobstwiesen Manufaktur GmbH 

 (Ostmost)  

15:00 Mikrosajdrařství, nanovinařství a pikovčelařství 

 WINEPUNK – Ondřej Kopička (CZ)   

15:30 První saská smluvní palírna 

 Holger Stein, Destillateur & Edelbrandsom-

 melier, Hof Stein 

16:00 Prezentační trh a přestávka na kávu 

 Čas na ochutnávky a získávání kontaktů 

17:00 Vytváření sítí a vývoj produktu na příkladu 

 "Wilde  Leipziger" 

 Michael Berninger & Volker Umbreit, Obstge-

 nossen - Leipziger IG für Streuobst  

17:30 České regionální iniciativy   

18:30 Večeře   

Pátek, 15.03.2019 

19:30 Regionální management v regionu  

 Mostviertel  (Přednáška s ochutnávkou) 

 Christian Haberhauer, referent marketingu  

 Turistický svaz Moststraße (AT) 

 Konec prvního dne okolo 21:00 hod. 

Sobota, 16.03.2019 

Ideje pro marketing v projektovém regionu 

09:30 Ekonomické aspekty 

 Andreas Wegener, NABU  

 Spolkový odborný výbor pro extenzivní ovoce  

10:00 Prodej ext. ovoce jako stolního ovoce 

 Marion Buley, SPESSARTregional e.V.   

11:00 Workshopy (souběžné, vždy 1 hodinu) 

& 12:00    Možná je účast na 2 workshopech!  

 Workshop 1: Regionální prodej a marketing

 Workshop 2: Vývoj produktu   

 Workshop 3: participace občanů / PR   

 Workshop 4: Práce v sítích 

13:00 Oběd 

14:00 Prezentace výsledků workshopu 

 a závěrečná diskuze 

15:00 Káva závěrem 

Následně nabízíme možnost účasti na prohlídce odrů-

dovými sady nadace Oberlausitz Stiftung v Ostritz.  

Program konference Program konference Program konference 


