
 

STŘEDISKO  PŘÍRODOVĚDCŮ 
na Čkalovově ulici 10/1881 v Ostravě-Porubě 

zařízení SVČ KORUNKA, Ostrava-Mar.Hory 
tel./fax: 599 527 321, e-mail: smprostrava@svc-korunka.cz,  

www.svc-korunka.cz 

  
 

Klub kaktusářů v Ostravě                                             
 

Vás zve na  
 

     VÝSTAVU 
KAKTUSŮ  

a SUKULENTŮ 

        7. – 9. 6. 2017 
středa-pátek 9.00-17.00 hod 

 
 

      Součástí výstavy bude : 
 

 

 

●   prodej kaktusů a sukulentů 

 prodej literatury 

 rady pěstitelům 

 rady začátečníkům, jak pěstovat,  
    ošetřovat a přezimovat kaktusy 

 pro děti je připraven kvíz znalostí  
    s odměnou 

 ke každé vstupence kaktus zdarma 
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