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Aristolochia elegant Mast., Botanická zahrada Děčín, 23.10.2021 



Z naší činnosti 
 

Stále se mluví o koronaviru, po letním útlumu v poslední době i o znovu 
zvyšování počtu nakažených. Přesto proběhla po prázdninách už druhá schůzka dne 
4. 10. 2021, kdy se sešlo 25 členů. Můžeme si jen přát, aby schůzky pokračovaly ve 
stanovených termínech i nadále. S přednáškou k nám přijel vzácný host, Ing. Jaromír 
Chvastek, aby nám představil slíbenou přednášku před dvěma léty. Konečně jsme 
viděli rostliny čeledi Asclepiadaceae, většina byla kvetoucích. Opravdu skvělá, 
přehledná přednáška o rodech této čeledi, seřazená abecedně. Viděli jsme jak 
obrázky z přírody, tak i kvetoucí kytičky ve skleníku. Děkujeme za krásný prožitý 
večer. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Jelikož jsme měli možnost navštívit Botanickou zahradu v Děčíně, tak všechny 
obrázky v tomto čísle jsou nafocené v Děčíně. Navštívili jsme arboretum se 
zajímavými stromy a keři, ale také tropické a subtropické rostliny ve skleníku. 
Procházet se mezi stromy bylo fajn, ale ukázat jednotlivé druhy pro nás nemá smysl. 
Přesto pestrá paleta podzimu vytvářela zajímavé scenérie, bylo to prostě skvělé. 
Podíváme se především do skleníku, kde se nachází spoustu nádherných kytiček. 
Upoutaly mě cykasy, kapradiny, begonie, peperonie, bromélie, kotony, yuky, ale 
především kaktusy a sukulenty. Je podzim, takže kytičky už moc nekvetly, tak se 
alespoň na některé podíváme. 
 
Aristolochia elegant Mast.  
Na titulní straně se nachází Aristolochia elegant Mast. (Podražec elegantní). Aristolochia je velký rod 
rostlin s více než 500 druhy. Rod je široce rozšířený a vyskytuje se v nejrůznějších klimatických 
podmínkách. Aristolochia elegant je popínavá rostlina, původem z Brazílie. Kvete bíločervenými květy, 
které jsou schovány v zeleném listí. Pro zdárný růst potřebuje pevnou oporu, která udrží i váhu 
velkých mokrých listů a květů. Tato tropická rostlina potřebuje zejména dostatek místa k popínání a 
pravidelnou zálivku, nesnáší přímé slunce, nejlépe roste v polostínu a ve stínu v jílovitohlinité 
zemině. Listy opadávají až na podzim. Podražce jsou jedovaté. Plod je podlouhlá pukající tobolka 
s mnoha semeny.  
Kolekce bromélií 
Jelikož mám ve sbírce několik bromélií, tak mě tato skupina zvlášť zaujala. Já si z nich vytvářím 
epifytní větve, kde kromě bromélií pěstuji i orchideje, kapradinky či epifytní kaktusy (Rhipsalis). 
Kalanchoe beharensis Drake 
Kalanchoe, je rod rostlin z čeledi Crassulaceae. Rod zahrnuje přes 120 druhů a je rozšířen zejména 
na Madagaskaru a v Africe, v menší míře i v tropické Asii. Jsou to převážně dužnaté až sukulentní 
keře a polokeře s jednoduchými vstřícnými listy a čtyřčetnými květy. Kalanchoe beharensis vytváří 
větší keřovité porosty s chlupatými tučnými listy. Jsou pěstovány jako pokojové rostliny, které však 
dorůstají do větších rozměrů. Kdysi jsem tuto rostlinu měl a byla krásnou dominantou ve sbírce, 
bohužel jsem ji musel pro její velikost věnovat. Dnes se v květinářstvích prodávají menší druhy, 
bohatě kvetoucí různými barvami. Pěstování není nijak náročné, pokud se dodrží základní podmínky.  
V zimě můžeme snížit teplotu kolem 15 °C. 
Kolekce rodu Rhipsalis 
Moje srdcová záležitost jsou rhipsalisy. V Děčíně mají pěknou obsáhlou sbírku, která je tradičně 
zavěšena pod sklem, proto nezabírají tolik místa jako jiné rostliny. Tyto epifyty rostou v tropech a 
vyžadují vlhké klima. Zdálo se mi, že rostlinky ve skleníku jsou málo zalévané, v tropech prší prakticky 
každý den, já bych je častěji zalil. Přesto super kolekce, která si zaslouží jen pochválit. 
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Botanická zahrada Děčín 
 

Při příležitosti Valné hromady v Děčíně dne 23. 10. 2021, připravil Ing. Libor 
Kunte jako doprovodný program prohlídku Botanické zahrady. Tato zahrada 
Libverda je nedílnou součástí areálu Střední zahradnické a zemědělské školy 
v Děčíně, kde je Libor ředitelem. 

První zmínky o jejím vzniku jsou z 20. let minulého století. Zpočátku se 
pěstovaly rostliny čistě užitkové, pro výuku zahradnictví se sortimenty rozrůstaly i 
o rostliny okrasné. Dnešní podobu má botanická zahrada od roku 1957, kdy se 
začalo s kosterní výsadbou dřevin. Kromě zahrady je v areálu školy park, který je 
po celý rok volně přístupný. 
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Roste zde mnoho druhů vzrostlých jehličnanů i listnáčů, keřů ve všech 
barevných odstínech, pěnišníků i azalek. Trávníky lemuje sortiment trav a netradiční 
skalka, která je rozdělena několika druhy kamenů, které se nachází v našem kraji. 
Kromě základních rostlinných druhů můžete v zahradě vidět také sbírku sukulentů a 
balkonových rostlin. K odpočinku můžete využít posezení pod pergolou hustě 
porostlou různými druhy popínavých rostlin. K nejzajímavějším místům patří sbírkový 
skleník. Rostliny zde rostou ve volné půdě a vy je tak můžete vidět v přirozené 
velikosti. 
 

     
 

     

 

Hlavním úkolem botanické zahrady je zajistit sortimenty rostlin pro výuku 
sadovnictví, květinářství, zelinářství i floristiky. V parku rostou mnohé naše i 
cizokrajné stromy a keře. Jsou doplněny trvalkami, vřesovištními rostlinami, 
travinami. Před skleníkem pěstujeme široký sortiment letniček a balkónových 
rostlin. Ve skleníku, který je přístupný po celý rok, rostou rostliny ve volné půdě. 
Najdete zde zástupce tropů, subtropů, užitkových rostlin, epifytů, sukulentních 
rostlin i kaktusů. Všechny sortimenty rostlin slouží pro výuku žáků Střední 
zahradnické a zemědělské školy. Děkujeme Liborovi za zprostředkování návštěvy 
BZ s vynikajícím slovním doprovodem dendrologa Filipa Kvasničky. 
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zleva: František Cigánek, Filip Kvasnička, Libor Kunte, Laco Fabián 
 

 
 

pěkná kolekce rodu Sanseviera 
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Staré nebo nové názvy kaktusů ? 
 

Jsou věci mezi nebem a zemí, které nechápu. Čím déle kaktusy pěstuji, tím 
méně jim rozumím. Na vině jsou různé revize, kombinace druhů nebo rodů, které si 
autoři stále vymýšlejí. Například se můžeme setkat s druhem, který je vedený hned 
pod několika rodovými jmény, ale stále se jedná o stejnou rostlinu. Sranda je, že 
například: italský autor pan A. Guiggi zavede nové názvy rodu pro rostliny, které už 
jednou před pár lety přejmenoval. Vzniká tak zbytečně mnoho neplatných názvů, 
které časem zaniknou. Výsledek je ten, že za novým názvem rostliny je uvedeno 
jméno autora. To je asi pro něj důležité, pro běžné kaktusáře však vytváří spoustu 
zbytečných zmatků. Ruce si mnou jen obchodníci, kteří prodávají nové a nové druhy 
„starých“ kaktusů. Mohli jsme se setkat s kombinacemi z Německa, Rakouska, 
Ruska, ale i z Česka. Nyní přichází hodně taxonomických změn z Itálie, kde 
v každém čísle časopisu Supplement to Cactology, můžeme najít vždy hned několik 
nových úprav. Nelze uvést všechny, na to by nám nestačilo ani jedno číslo Ostníku. 
Podívejme se namátkou jen na některé z nich. 
 

Supplement to Cactology 2 (2010), May 2011, vyšel článek: „GENERA NOVA ET 
COMBINATIONES NOVAE IN CACTACEIS AUSTROAMERICANIS AD 
SUBFAMILIAM OPUNTIOIDEAE K. SCHUMANN SPECTANTIBUS“, kde jsou 
uvedeny nomenklaturní novinky navržené v tomto dodatku: 
Andinopuntia Guiggi gen. nov. 
Andinopuntia floccosa (Salm-Dyck ex Winterfeld) Guiggi comb. nov. 
Andinopuntia lagopus (K. Schumann) Guiggi comb. nov. 
Banfiopuntia Guiggi gen. nov. 
Banfiopuntia verschaffeltii (Cels ex F.A.C Weber) Guiggi comb. nov. 
Peruviopuntia Guiggi gen. nov. 
Peruviopuntia pachypus (K. Schumann) Guiggi comb. nov. 
Salmiopuntia Frič ex Guiggi gen. nov. 
Salmiopuntia salmiana (J. Parmentier ex Pfeiffer) Guiggi comb. nov. 
Trichopuntia Guiggi gen. nov. 
Trichopuntia shaferi (Britton et Rose) Guiggi comb. nov. 
Trichopuntia shaferi subsp. humahuacana (Backeberg) Guiggi comb. et stat. nov. 
Trichopuntia vestita (Salm-Dyck) Guiggi comb. nov. 
 

Supplement to Cactology 3 (2012),  4 Dec. 2013 
GENERA NOVA ET COMBINATIONES NOVAE IN CACTACEIS 
AUSTROAMERICANIS AD SUBFAMILIAM OPUNTIOIDEAE K. SCHUMANN 
SPECTANTIBUS III 
Pseudomaihueniopsis Guiggi gen. nov. 
Pseudomaihueniopsis nigrispina (K. Schumann) Guiggi comb. nov. 
Pseudomaihueniopsis nigrispina subsp. atroglobosa (Backeberg ex F. Ritter) Guiggi 
comb. nov. 
 

Supplementum to Cactology V (2014),   18 May 2015 
GENERA NOVA ET COMBINATIONES NOVAE IN CACTACEIS 
AUSTROAMERICANIS AD SUBFAMILIAM OPUNTIOIDEAE K. SCHUMANN 
SPECTANTIBUS IV 
Mortolopuntia Guiggi gen. nov. 
Mortolopuntia schickendantzii (F. A. C. Weber) Guiggi comb. nov. 
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Supplementum II to Cactology V (2014),   15 March 2016 
COMBINATIONES NOVAE IN CACTACEIS PERUVIANIS 
Andinopuntia floccosa (Salm-Dyck ex Winterfeld) Guiggi subsp. yanganucensis 
comb. nov. 
Andinopuntia lagopus (K. Schum.) Guiggi subsp. septentrionalis Guiggi subsp. nov. 
Borzicactella serpens (Kunth) F.Ritter subsp. erecta (G.J.Charles) Guiggi comb. nov. 
Borzicactus sepium (Kunth) Britton et Rose subsp. leonensis (Madsen) Guiggi comb. 
et stat. nov. 
Calymmanthium substerile F. Ritter subsp. fertile (F. Ritter) Guiggi comb. et stat. nov. 
Espostoa calva F.Ritter subsp. utcubambensis (G.J.Charles) Guiggi comb. et stat. 
nov. 
Espostoa lanata (Kunth) Britton et Rose subsp. frutescens (Madsen) Guiggi comb. et 
stat. nov. 
Espostoa lanata f. roseiflora (Madsen) Guiggi stat. nov. 
Morawetzia doelziana Backeberg subsp. calva (Rauh et Backeberg) Guiggi comb. 
nov. 
Sphaeropuntia sphaerica (C. F. Förster) Guiggi subsp. crassicylindrica (Rauh et 
Backeberg) Guiggi comb. et stat. nov. 
Sphaeropuntia sphaerica C. F. Förster) Guiggi subsp. tumida (F. Ritter) Guiggi comb. 
et stat. nov. 
 
 

Jelikož se zajímám o pěstování austrokaktusů, je pro mě zajímavá kombinace 
nedávno nově popsaného druhu Austrocactus longicarpus E. Sarnes et N. Sarnes na 
Austrocactus coxii subsp. longicarpus (E. Sarnes et N. Sarnes) Guiggi comb. et 
stat. nov. nebo Austrocactus bertinii subsp. nobilis (E. Sarnes et N. Sarnes) 
Guiggi comb. et stat. nov. 
 

Uvádím celé kombinace v časopise: Supplementum VIII to Cactology V (2014),   
28 Jun. 2020, článek pod názvem: „ARGENTINA: NOMENCLATURAL REVISION 
IN CACTACEAE“: 
Austrocactus Britton et Rose, The Cact. 3: 44 (1922). 
Austrocactus coxii (K.Schumann) Backeberg subsp. longicarpus (E. Sarnes et N. 
Sarnes) Guiggi comb. et stat. nov. Basionymus: Austrocactus longicarpus E. 
Sarnes et N. Sarnes, in Kakt. and. Sukk. 65(10): 258 (2014). Typus: Argentina, 
Neuquén Prov., 19.5 km W from Zapala towards Primeros Pinos, 1130 m, 23 Dec. 
1995, R. Nyffeler, U. Eggli et J. Lüthy 52265 [MERL, holo.]. Distributio: NW 
Neuquén. Annotarum: infra-specific taxa characterized by a lesser number of spines 
(7 - 12 versus ca. 15), central ones 1 - 3 (3 - 4), to 4 cm long (3,5 cm long), radial 
ones 6 - 9 (7 - 11), to 2,2 cm long (to 1,5 cm), flower slender funnelform (widely 
funnelform), pinkish (yellowish), fruit cylindrical, to 2,5 cm long (globose, 1,5 - 2 cm 
ø), seed 2 x 3 mm (3 x 2 mm), with a northern distribution in the bio-geographical 
range of the species. 
 

Supplementum X to Cactology V (2014) 1 Oct. 2020 
ARGENTINA: NOMENCLATURAL REVISION IN CACTACEAE II 
Austrocactus Britton et Rose, The Cact. 3: 44 (1922). 
Austrocactus bertinii Britton et Rose subsp. nobilis (E. Sarnes et N. Sarnes) 
Guigg i comb. et stat. nov. Basionymus: Austrocactus nobilis E. Sarnes et N. 
Sarnes, in Cact. World 38(3): 166 - 169 (2020). Typus: Argentina, Río Negro Prov., 
plateaux N Ingeniero Jacobacci, Nera Mencué, 900 - 1200 m, 13 Nov. 2019, E.  
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Sarnes et N. Sarnes 18601 [MERL, holo.]. Distributio: NW Río Negro. Annotarum: 
infra-specific taxon distinguished by the more cespistose habitus, with more elevated 
tubercles and stouter spines, the central ones 4 - 6 (vs. 4), distributed at the NW 
range of the species (Sarnes & Sarnes, 2020: 169). Apart these differences, the 
reproductive and the other vegetative characters are conspecifics with those of the 
subspecies type (cfr. Britton & Rose, 1922: 44; Sarnes & Sarnes, 2015: 24). 
 

Supplementum III to Cactology 3 (2012),   17 Dic. 2012 
CACTOLOGY III ADDENDA ET CORRIGENDA II 
Acanthocephala graessneri (K. Schumann) Guiggi comb. nov. 
Eriocephala schumanniana (Nicolai) Guiggi comb. nov. 
Eriocephala schumanniana subsp. claviceps (F. Ritter) Guiggi comb. nov. 
Eriocephala schumanniana subsp. nigrispina (K. Schumann) Guiggi comb. et stat. 
nov. 

Z velkého množství nových kombinací, bych chtěl udělal radost našemu 
kaktusářskému prezidentovi, uvádím něco pro něj. Zbytek nových kombinací najdete 
na internetu. Teď už si úsudek musíte udělat sami, zda používat staré či nové názvy 
kaktusů.           KL 
 
 
 

Setkání kaktusářů v Ustroni 
 

Jelikož setkání kaktusářů v Ustroni nemohlo pro koronavirus proběhnout na 
jaře, byl termín přesunut na začátek října 1. - 3. 10. 2021. Podobně jako na Zavírání 
sezóny v Chrudimi, přijelo i do Ustroňa méně účastníků než v předešlých letech, řekl 
bych až o větší polovinu. Lidé ještě asi mají trochu strach z nákazy, přesto ti skalní, 
známí kaktusáři přijeli, alespoň si po dlouhé odmlce popovídat s kamarády. Do 
Polska přijelo velké množství českých a slovenských kaktusářů, takže jsem měl 
dojem, že nás bylo více než poláků. Ovšem je-li na setkání méně lidí, mohou si 
alespoň mezi sebou více povykládat. Páteční večerní posezení u ohně s grilovanými 
specialitami, vynikající jídlo v následujících dnech a dobré ubytování slibovalo 
úspěch akce. Navíc nám přálo pěkné slunečné počasí. V sobotu velký prodej rostlin 
a celodenní přednáškový den. Povedla se skvělá akce, jen tak dále. Děkujeme. 
 

 
 

Petr Lichý a Josef Barčák u prodeje rostlin (foto Jaroslav Vích) 
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společné foto, Ustroň 2.10.2021, (foto Jitka Víchová) 
 
 
 

Brněnské sympozium 2021  
 

Jak už se stalo tradicí, i letos se uskutečnilo brněnské podzimní sympozium. 
Tentokrát jsme se sešli 16. 10. 2021 v Brně - Líšni na radnici v zasedacím sálu.  
 

 
 

Albert Škrovan – tři bolivijské Grácie 
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Vítek Zavadil – USA, Montana a Severní Dakota 
 

 
 

Pavel Hamáček – z Angoly do Tanzanie 
 
 

Na programu byly čtyři přednášky, bohužel nemohl přijet František Flek, který 
byl v karanténě, kterého však ochotně zastoupil Jiří Kolařík. Dopoledne přednesl 
povídání Albert Škrovan o třech bolivijských sulkorebuciích. S Vítkem Zavadilem 
jsme se podívali na nejsevernější kaktusy v USA (Montana a Severní Dakota). Po 
obědě představil svou cestu Pavel Hamáček – z Angoly do Tanzanie. Poslední 
přednášku měl už zmíněný Jiří Kolařík o kvetoucích kaktusech a jiných rostlinách 
v Patagonii. Byla to tradičně dobře zorganizovaná kaktusářská akce, která nám 
dlouho chyběla. Během obědové přestávky a na konci přednášek jsme si mohli ještě 
popovídat. Děkujeme organizátorům za příjemně strávený slunečný den. 
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Jiří Kolařík – kvetoucí Patagonie 
 
 
 

Valná hromada v Děčíně 
 

Konečně proběhla Valná hromada SČSPKS, jejíž termín byl kvůli koronaviru  
přeložen na 23. 10. 2021. Původně se měla Valná hromada konat loni v Mostě, kde 
všechno zařizoval pan Alexander Táslar. Bohužel nás Saša letos náhle opustil, takže 
se jednání přesunulo do Děčína, kde se organizace ochotně ujal Ing. Libor Kunte. Je 
dobře, že se Valná hromada stihla udělat, neboť počet nakažených koronavirem 
začíná nyní znovu rychle narůstat a je otázkou času, zda se zase různé akce 
nezakážou. Přijeli jsme do Děčína už v pátek odpoledne, aby si mohli funkcionáři 
schůzi dobře připravit. Odpolední a večerní posezení se protáhlo do ranních hodin. 
Po snídani proběhla prezentace a v 10. hodin přednáška Libora Kunteho o cestě po 
Brazílii. Po 11. hodině jsme se šli projít po parku Botanické zahrady a do skleníku za 
slovního doprovodu dendrologa Filipa Kvasničky. Po obědě byla zahájena po 13. 
hodině Valná hromada, kde nás uvítali organizátoři kaktusářského Klubu z Děčína 
Ing. Libor Kunte, předseda Klubu Mgr. Jiří Mlynář, za Společnost Ing. Ivan Běťák. 
Ing. Jaroslav Vích poděkoval odstupujícím členům starého výboru za jejich 
dlouholetou práci ve Společnosti. Následně byly předneseny zprávy za uplynulé 
funkční období a další povinné náležitosti. V diskuzi se hodně mluvilo o ochraně 
rostlin a jednání našich kontrolních orgánu, vše bude mít ještě dohru v dalších 
rozhovorech. Po přestávce byl zvolen nový výbor SČSPKS, který se následně sešel 
po skončení Valné hromady, aby byly rozděleny jednotlivé funkce apod. Schůze 
skončila po 16. hodině. Děkujeme organizátorům za perfektně připravenou akci, 
zvláště Ing. Liborovi Kuntemu, který zajistil zdárný průběh v zahradnické škole. KL 
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Valná hromada SČSPKS 23. 10. 2021 - Děčín 
Informace o SČSPKS z.s. připravil staronový prezident Ing. Jaroslav Vích, obrázky Lumír Král 
 

Program: 
Zahájení a uvítání delegátů – předseda pořádajícího klubu + Ing. Kunte. 
Volba komisí – Ing. Běťák 
mandátová (návrh: Ing. L. Kunte +J. Novák, J. Báča) 
návrhová (návrh: R. Čech + F. Halama, L. Fabián) 
volební (návrh: Ing. M. Kůrka + J. Bohata, E. Cigánková) 
Zpráva o činnosti SČSPKS, z.s. za období 2016 - 2021 – Ing. Vích 
Zpráva o hospodaření – Ing. Čechová 
Zpráva kontrolní komise – Ing. Kubát omluven, přednese Ing. Čechová 
Zpráva vedoucího red. rady časopisu Kaktusy – Ing. Kunte 
Zpráva redaktora Atlasu – Ing. Berka 
Zpráva Archivní sekce – př. Vochozka 
Návrh a odůvodnění úpravy stanov SČSPKS – Ing. Vích 
Diskuse k činnosti SČSPKS a předneseným zprávám – Ing. Běťák 
Rozloučení se členy výboru SČSPKS, kteří dále nekandidují 
Zpráva mandátové komise – předseda mandátové komise 
Návrh kandidátky a volba nového výboru SČSPKS – předseda volební komise 
Návrh usnesení VH – předseda návrhové komise 
Schválení usnesení VH – Ing. Běťák 
Závěr – Ing. Vích 
Po ukončení programu VH se sejde nově zvolený výbor SČSPKS, z.s. k úvodnímu jednání a volbě 
funkcionářů – jednání řídí Ing. Berka 
 
Seznam členů nového výboru SČSPKS z.s. 

Jméno zastupuje 

Berka Luboš, Ing. Praha 

Pavelka Petr, Mgr. Praha 

Cigánek František Olomoucký, Zlínský a Jm. kraj 

Čech Radek Brno 

Čechová Jana, Ing. Brno 

Halama František střední a západní Slovensko 

Král Lumír Ostrava 

Kunte Libor, Ing, PhD. severní Čechy 

Kůrka Milan, Ing. Plzeň, záp. Čechy a Karlovarský kraj 

Šebej Miloš východní Slovensko 

Vích Jaroslav, Ing. Sm kraj 

Vochozka Jiří jižní Čechy, předseda Arch. sekce 

Kubát Ivan, Ing. předseda kontrolní komise 

Kolařík Jiří, Ing. Brno, místopředseda pro Moravu  

Pavlíček Karel Pardubický kraj 

Luňák Miroslav člen kontrolní komise za Slovensko 

Petr Hoffmann Střední Čechy 

Musil Jiří, Ing. člen kontrolní komise  

Janeba Zlatko Praha 

Havel Petr, Ing.  Královéhradecký kraj  

Škrovan Albert, Ing. Bratislava, místopředseda pro Slovensko 
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jednání vedl Ing. Ivan Běťák a Ing. Jaroslav Vích 
 

 
 

 Jaroslav Vích děkuje odstupujícím členům, zleva: Ivan Běťák, Jan Gracias, Zdeněk Červinka 



Informace 
 
--- Mikulášská schůzka - v pátek 10. 12. 2021, reustaurace Oáza od 16. hodin, 

přednáška. Ing. Jaromír Chvastek - jižní Etiopie, velká tobola, občerstvení 
 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a 

přednáškou se konají každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 
17. hod., ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě (Čkalovova 1881/10, 
u zimního stadionu). Přijďte mezi nás. 

 
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do 

Ostníku zasílejte na adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz     
--- Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: 

www.pavko.cz/kko 
--- Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: 

klouda@iol.cz 
--- Osobní stránky Lumíra Krále, kde najdete také aktualizované informace o 

činnosti našeho kaktusářského Klubu: www.lumirkral.webnode.cz 
 
 
 

V pátek 10. 12. 2021, proběhne v reustauraci Oáza, od 16. hodin poslední 
schůzka v roce, tzv. Mikulášská. Tradičně chystáme i bohatou tombolu, proto 
prosíme naše členy, aby si připravili své přebytky, kterými by chtěli udělat radost 
svým kamarádům. I tentokrát budou pozváni hosté z okolních klubů a pro všechny 
bude připravené občerstvení vynikajícího gulášku. Většinou se schůzka protáhne do 
pozdních večerních hodin, abychom zavzpomínali, co se v letošním roce stalo a co 
bychom chtěli připravit v příštím roce. Musíme jen doufat, že plánovaná akce nebude 
z důvodu koronaviru zrušena. Tak se připravte na pěkné zakončení letošního roku. 
 
 
 
 

Adresy autorů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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vlevo: pohled na venkovní expozici stromů, keřů, vpravo: pohled do skleníku 
 

    
 

vlevo: kolekce bromélií, vpravo: Kalanchoe beharensis 

 

 
 

pohled na sbírku rhipsalisů 


