Poprosili jsme účastníky o jejich krátké zhodnocení letošního
ročníku Europom 2017 pořádaného Českým zahrádkářským svazem,
který proběhl 5.10. – 8.10. na Floře Olomouc.

Podívejte se na jejich reakce a fotografie zachycené přímo
účastníky.

Ludo Royen, Katleen Pipeleers, Paul Van Laer (NBS Belgie)
Doufáme, že jste se všichni dostali v pořádku domů po skvělém Europomu 2017 v Olomouci.
Jsme si jistí, že za nás za všechny můžeme poděkovat i poblahopřát organizátorům Europomu
v České republice. Myslím si, že jsme si ho všichni moc užili. Ovoce bylo nádherně vystavené,
i když jsme na začátku měli trochu strach, aby se neskutálelo dolů. To se ale dalo snadno
vyřešit lepidlem. Prezentace ovoce veřejnosti byla unikátní a velmi krásná. To také dokazují
fotografie, které jsme všichni z různých úhlů nafotili.

V hlavním pavilónu A a prezentace ČZS v samostatném pavilónu G bylo ovoce vystaveno zase
úplně jiným způsobem. Skutečné potěšení pro oko. Chtěli bychom pogratulovat hlavnímu
architektovi celé výstavy a jejím pomocníkům, kteří vymysleli tuto kompozici a dodali
nádherné ovoce a zeleninu

Kombinace výstavy, zajímavých přednášek během sympózia (s perfektním simultánním
tlumočením), kulturní akce (pivovar, zámek Kroměříž) z celé akce udělal objevný a skutečně
nezapomenutelný zážitek.

Naše původní obava z jazykové bariéry mezi vystavovateli a návštěvníky se ukázala jako
nepodložená. Organizátoři se postarali o tlumočníky, kteří byli neustále k dispozici v blízkosti
stánků a zprostředkovávali komunikaci s návštěvníky.

Chceme také poděkovat
jednotlivým delegacím, které pozvánku od našich českých přátel přijali a udělali vše proto,
aby přijeli až do Olomouce. Můžeme potvrdit, že výstava, kontakty, které jsme na výstavě
navázali, pohostinnost, krásný hotel, nádherné město, zajímavé zážitky... díky tomu všemu
stála ta dlouhá cesta za to
Tyto skvělé vzpomínky nás už teď nechávají snít o dalším ročníku výstavy v roce 2018.
Doufáme, že vás všechny znovu uvidíme v Troyes (26.-27.10.2018).
Drahý Stanislave Kozlíku, předsedo ČZS, drahý pane Uhlíři, řediteli výstaviště, drahá Pavlíno,
Petro a Michaelo a všichni ostatní, moc jsme si užili naší návštěvu v Olomouci a vážíme si
velké snahy díky níž jste z Europomu udělali úspěšnou výstavu. Doufáme, že se s vámi na
příštích Europom výstavách zase setkáme. Ještě jednou díky a nashledanou.

Klaus Strasser (Rakousko)
Velmi děkujeme všem organizátorům za skvělý Europom s velmi zajímavými aktivitami.
Rakouský tým je plně v souladu s detailním Paulovým shrnutím. Posíláme link ke stažení
našich fotografií z návštěvy Čech.

Jean-Jacques Lescure (Francie, příští pořadatel Europomu 2018)
Díky Ludovi, Kathleen a Paulovi za podrobnou zpětnou vazbu, která přesně vystihuje i moje
pocity o tom, jak se Europom 2017 povedl a také se přidávám ke gratulaci organizátorům za
jejich perfektní práci. Chtěl bych k tomu jen dodat, že bylo velmi podnětné sdílet znalosti a
osvědčené postupy s lidmi z celé Evropy a to včetně střední a východní Evropy. Velmi
doufám, že tyto organizace přijmou pozvání na příští Europom a budou pokračovat v další
spolupráci.
Posílám první fotografii celé akce s nejvyššími představiteli. Europom 2018 se bude nejspíše
konat 27. a 28. října 2018. Ještě upřesním později. Ještě jednou díky.

Ján Veselý, (Slovensko OZ Pangea)
Drazí přátelé posílám vám pozdravy od Slovenských účastníků (hlavně tedy od Pangey).
Setkání v Olomouci nás velmi obohatilo. Děkujeme týmu Europom za přípravu tolika
drobných detailů jak v Olomouci tak během exkurze v Kroměříži. Těšíme se na další se tkání a
spolupráci.

Christer Sandberg, (Švédsko)
Při vzpomínce na Olomouc mám stale v těle krásný teplý pocit. Ještě dlouho si budu
pamatovat Petřin vřelý a okouzlující úsměv a její užasné, hodné dítě. Velmi děkujeme za
pomoc při příjezdu, kdy jsme po pravdě zamířili do hotelu Flóra, namísto Ibisu. Ještě, že jsme
se se cestou zastavili na výstavišti. Jen díky Petře jsme nakonec našli ten správný hotel.

Co se nám moc líbilo na Europomu 2017 v Olomouci:
Myslím si, že místní lidé, kteří se podíleli na organizaci (pomocníci, překladatelé, atd.) byli
opravdu dobří. I způsob jak byli organizováni. To určitě významně přispělo k
bezproblémovému průběhu a hlavně dorozuměním se s návštěvníky výstavy. Také jsme měli
díky perfektní organizaci a dalším lidem kolem našich stánků spoustu příležitostí, jak se
seznámit a popovídat si s ostatními účastníky Europomu a důkladně se seznámit i s jejich
ovocnými druhy. Líbilo se mi, že nemusíme u našich stánků stát po celou dobu, že tam byl
někdo kdo nás zastoupil, když byl jiný program (konference, slavnostní večer)

Asi nejvíce se mi líbil vzdělávací aspekt výstavy, kterým byl Europom 2017 prodchnut. Určitě
kvůli tomu chci jet i na příští Europom do Francie. Způsob prezentace jednotlivých ovocných
druhů na dřevěné konstrukci byl skvělý a velmi přehledný.

Celá výstava (a tady si Christer myslí, že celé
Áčko bylo prezentací ČZS k 60.výročí) byla impozantní a velmi krásně udělaná. Překvapilo mě
co všechno bylo možné koupit od lokálních pěstitelů a výrobců. Dost nás mrzelo, že jsme
nejeli autem, abychom si mohli přivézt více věcí.

Hodně jsme si užili výlet do Kroměříže. Kromě návštěvy úžasných památek jsme měli
příležitost k mnoha podnětným diskuzím s ostatními členy Europomu. Myslím si, že je to
skutečně dobrý nápad udělat v rámci Europomu společně něco takového. Opravdu přeji
restaurátorům hodně štěstí s obnovou původních zahrad. Myslím si, že je to skvělý a zábavný
úkol.

To je v pár slovech shrnutí našich pocitů. Samozřejmě mám i spoustu krátkých a krásných
okamžiků, které si pamatuji z návštěvy Olomouce. Jednou bych se rád do Olomouce vrátil,
abych viděl, co se od té doby změnilo. Věřím, že další a další odrůdy a a spousta nových věcí,
které se můžeme naučit. Pokud je k dispozici seznam účastníků, velmi rád bych ho dostal.
Ještě drobné poděkování Petře, Michaele a ostatním organizátorům: díky za spoustu práce
měsíce před konáním výstavy. Vřelé pozdravy a objetí ze Švédska.

Richard Dahlem (Lucembursko)
Europom v České Republice jsem si velmi užil. Velká pochvala všem organizátorům za
organizaci I zajímavý program. Všechno bylo velmi dobré. Během těch několika dní jsem měl
spoustu zajímavých diskuzí. S ČSOP nebo OZ Pangea bych jel někdy na exkurzi do terénu.,
abych lépe poznal krajinu, lidi I jednotlivé ovocné druhy. Ješte jenou dík za všechno.

Alexander Seyboth (Německo)
Děkuji Petře za organizaci výstavy a zprostředkování ubytování. Všechno proběhlo dobře,
měli jsme modnětný meeting s Martinem Lípou.

Dr. Hella Schwannecke (malířka, Německo)
Moc vám děkuji za posledních pár dní, které byly nejlepší za poslední týdny. Děkuji
organizátorům, že poskytli hostům srdečné přijetí. Moc jsem si to užila. Taky bych chtěla
poděkovat fantastickým překladatelům za zprostředkování perfektní komunikace s
návštěvníky. Flora je úžasná výstava pro lidi se srdcem zahradníka. Určitě byla skvělým
rámcem pro uspořádání Europomu, byla jsem opravdu překvapená kolik lidí výstavu
navštívilo, mnoho jich bylo z daleka.
Moje cesta domů trvala jen asi 6 hodin, mezi Ústí a Drážďanami byla bouřka.
Všem organizátorům i přítelům přeji vše dobré. V příloze obrázky 1. s dětmi z místní školy a 2.
s překladatelkou Mirkou.

