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Foto: Ivan Balek

Mário Snopka

Pár slov na úvod
V roku 2018 sa toho znovu odohralo naozaj veľa.
Spracovanie tejto ročenky je v podstate na tom istom
základe ako minulý rok. Minuloročnú som spracoval
a kompletizoval až na konci roku a tak to bolo veľmi
zdĺhavé a prácne. Tento rok som začal hneď od začiatku
a postupne počas roka pridával všetky akcie a udalosti,
ktoré sa udiali v klube, ale aj mimo neho. No nie je to
celkom tak, mal som aj chvíľky, kedy som sa na to ani
nepozrel, možno aj tri mesiace. Aj tak to bolo oveľa
lepšie, ako to spracovať za 14 dní. Grafická úprava je
jednoduchá a aj celková úprava, ťažšie je získať vhodné
články, či reakcie, potrebné k doplneniu spravodaja.
Tento rok sa mi podarilo získať pár postrehov zo sociálnej
siete, ako reakcie na naše sympózium. Ide o reakcie ľudí
mimo klubov a o to sú pre mňa cennejšie.
Tento rok bola sezóna dosť dlhá, i keď nástup
chladnejšieho počasia bol veľmi rýchly. Verím, že všetci
z nás stihli zazimovať svoje rastliny. Ja som ich osobne
schovával postupne a niektoré ostali vonku, tak ako
každý rok. Väčšina z nich je pod krytom, ale sú aj také,
ktoré môžu byť celý rok bez krytu a na priamom slnku či
počasí. Toto dlhé obdobie, kedy mohli byť kaktusy
a sukulenty vonku dlhšiu dobu, im určite prospeje a je

možné, že sa to nich prejaví v budúcej sezóne.
Chcel by som sa dotknúť dlhotrvajúceho problému
a to, že sa k našej záľube nepridávajú mladí ľudia. Keď sa
sem, tam nejaký mladý „kaktusár“ pridá, veľmi dlho ho
to nedrží, prípadne sa nechce v klube angažovať. Neviem
čím to je, ale asi to bude touto uponáhľanou dobou,
honbou za lepším a kvalitnejším životom. Mali by sme sa
trochu nad tým zamyslieť a možno, niekoho z nás
napadne nejaký reálny plán, ako mladých ľudí pritiahnuť
a ponúknuť im v kluboch niečo, čo by ich upútalo
a hlavne udržalo v klubovej činnosti. Priznajme si, zatiaľ
nikto z nás nič také nespravil a ani zatiaľ nevieme, ako to
spraviť. No je jasné, že mladých skôr zaujíma, čo je na
sociálnych sieťach, v rámci EU hlavne Facebook a Instagram, no s týmto nesmieme bojovať, ale práve naopak,
skúsiť to využiť. Preto dúfam, že niekto príde na spôsob,
ako ponúknuť mladým ľuďom niečo, čo by ich chytilo za
srdce, oslovilo ich to a sami by sa k nám pridali
a posunuli našu záľubu niekam, kde by sa dalo pracovať
práve s mladými ľuďmi. Viem, že to nie je problém len
nášho klubu, vidno to aj na oveľa väčších klubov na
Slovenku a v Čechách. Dokonca mám nejaké postrehy
z Poľska, tam majú ten istý problém.

Pterocactus tuberosus

Foto: Mário Snopka
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Mário Snopka

Termíny schôdzí a akcií za rok 2018

Ani tento rok sa nezmenil počet klubových schôdzí, ktorých je vždy 10, s jednou takzvanou mikulášskou na začiatku
decembra a jedenástou, ktorá je akousi rozlúčkou s rokom, spojenou so zaujímavou prednáškou.
12. január - Bol to druhý týždeň v mesiaci. Videli sme prednášku v podaní Igora Drába z Bratislavského klubu o jeho
ceste po Peru na jeseň 2017.

Príprava na premietanie obrázkov Igora Drába

Foto: Mário Snopka

2. február – Túto schôdzu nám spestril svojimi obrázkami z cesty Albert Škrovan o rode Matucana na náleziskách v
Peru.
2. marec - Hodnotiaca členská schôdza. Mali sme
možnosť si pozrieť fotografie s rozprávaním Jána Rožiča
z lokalít Baja California.
6. apríl - Schôdza sa konala v zbierke Pavla Jesenského v
Novom meste nad Váhom. Prezreli sme si zbierku,
prebrali nejaké klubové formality. Nechýbalo ani menšie
občerstvenie.
4. máj - Príprava na výstavu a Májový kvet, dohodnutie
zmien. Schôdza sa konala v budove Kalokagatie.
9. - 11. máj – Výstava na akcii Májový kvet na námestí
v Trnave s možnosťou predaja našich výpestkov.
24. - 26. máj - XIX. Výstava kaktusov a sukulentov v
Kalokagatii - centre voľného času na Streleckej ulici č.1
Matucana z prednášky
Foto: Albert Škrovan
spojená s predajom prebytkov.
1. jún - Zhodnotenie výstavy, príprava na výlet a ďalšie akcie iných kaktusárskych klubov.
10. august - Opekačka u predsedu v zbierke, v Cíferi.
31. august - V Strednej poľnohospodárskej škole na Zavarskej ulici 5840/9. Príprava miestnosti na sympózium a
organizačné pokyny.
1. september - XIX. Jesenné stretnutie kaktusárov.
5. október - Chvíľu trvalo, než sme sa dostali do budovy a postupne sa aj ľudia zbierali. Na začiatku sme si pozreli
prednášku o rode Astrophytum v podaní Ladislava Fábiána, predsedu klubu kaktusárov v Nových Zámkoch. Po
prednáške sme sa rozprávali a hodnotili JSK.
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2. november - Skúsenosti s pestovaním kaktusov z okruhu Eriosyce a Copiapoa v podaní Róberta Cipára. Preberali
sme možnosť stretávať sa na inom mieste.

Copiapoa cinerea v zbierke

Foto: Róbert Cipár

7. december - Mikulášska schôdza s tombolou.
28. december - Tradičná koncoročná prednáška v podaní manželov Popíkových o ich ceste po Mexiku 2018.

Foto z prednášky manželov Popíkových v Mexiku a Baja Californii

Foto: Ján Popík
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XIX. Klubová výstava kaktusov a sukulentov 2018
kvety. Niektorí sa aj pochválili svojimi zbierkami a ich
fotografiami. Žiaľ dnešná uponáhľaná doba neprispieva k
zvýšenej návštevnosti. Ale na to sme si počas posledných
rokov zvykli. Za najväčšie negatívum považujem, že sa
výstavy zúčastnilo len veľmi málo kaktusárov z blízkych
kaktusárskych klubov. Avšak družná debata, ako i teplé
klobásky s mäsom umocňovali celú akciu. Treba vyzdvihnúť účasť skoro všetkých členov v rámci ich
pracovného zaneprázdnenia a pokladať výstavu za veľmi
vydarenú akciu. Na rastlinách bolo vidieť, že sú pestované s láskou a zanietením. Mnohé rastliny boli úžasné.
Výstavnú expozíciu tvorilo 218 kaktusových misiek, a
cca 1115 samostatne osadených kaktusov v črepníkoch.
Možno si ani nikto neuvedomuje, že hodnota výstavných
exponátov presahovala čiastku 14 150 Euro. Lepšie to
znie v českých korunách, čo predstavuje viac než 435
tisíc korún. V predaji bolo 75 debničiek s cca 3000ks.
Neviem aký bol predaj, ale na množstvo návštevníkov
snáď adekvátny.
Výstavu môžem zhodnotiť ako úspešnú a treba sa len
tešiť na budúcoročnú. Možno by ju bolo treba rozšíriť o
pekne osadené misky, osadené kamene a rôzne
aranžmány.

Pavol Jesenský Klub kaktusárov ISLAYA Trnava,
usporiadal v dňoch 24. - 26.mája 2018 v priestoroch Kalokagatie výstavu kaktusov a sukulentov.
Kaktusy, sukulenty, lavice a rôzny aranžérsky materiál
sa naviezol ešte večer pred výstavou. V piatok už od 7.
hodiny sa začali schádzať jednotliví kaktusári a začalo sa
s inštaláciou, bez nejakých veľkých slov. Bolo nás štrnásť. Každý už po predsedovej informácii kto, čo a s kým
z minulej schôdze, ako i z minuloročných skúseností začal pracovať. Všetko do seba zapadalo ako Rubikova kocka. Všetci pracovali ako mravce a „kráľ“ na všetko dohliadal. Za pár hodín všetko bolo dokončené k spokojnosti nášho predsedu Blažeja. Tak mohol ešte pred obedom Blažej slávnostne vyhlásiť, že výstava je slávnostne
otvorená a poďakoval všetkým prítomným. Takmer všetci mali na sebe tričko Islaya, len niektorí staré trúdy, ako
i ja, sme na tričká zabudli. Ale v sobotu sme už boli všetci
v plnej paráde.
V piatok večer prišla lokálna búrka, aspoň boli kaktusy
poliate, čo prispelo na druhý deň k ich očisteniu a čiastočnému zväčšeniu. Všetci sme sa snažili povyberať najmä
kvitnúce rastliny.
Návštevníci s obdivom prezerali výstavu a fotili úžasné

Príprava výstavy v plnom nasadení

Obe fotografie: Mário Snopka
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XIX. Klubová výstava kaktusov a sukulentov 2018
Mário Snopka: Pavol Jesenský pekne zhrnul prípravu
a priebeh výstavy. Veľmi ma zaujali jeho číselné štatistiky, ktoré sme doteraz nikdy nerobili, ale je to
zaujímavé. Ešte by bolo zaujímavé, zistiť, koľko ľudí navštívilo našu výstavu, ale neviem si predstaviť, kto a ako
by to počítal.
Mňa osobne veľmi potešilo, že už ani netreba nikomu
nič pri príprave hovoriť a všetci vedia, čo treba a hlavne
kedy. Na tom je vidno, že nerobíme výstavu prvý rok, ale
už máme za sebou, teda aj s touto 19 úspešných výstav.
Je pravda, že robíme aj menšiu výstavu v rámci Májového kvetu, ale našou hlavnou je práve táto výstava.
Výstava má spĺňať niekoľko účelov a nám sa darí splniť
takmer všetky. V prvom rade je to prezentovať klub na
verejnosti a ukázať ľuďom nevšednú krásu týchto pichľavých, ale aj nepichľavých sukulentných rastlín. To sa nám
darí, myslím si, že veľmi dobre. Ďalšou témou je ukázať,
že tieto zaujímavé rastliny sú krásne nielen tým ako
nezvyčajne vyzerajú a aké majú nádherné kvety ale,
že mnohé z nich sa dajú pestovať v podmienkach, ktoré
im dokážeme vytvoriť aj v našich domovoch. Práve preto

funguje na výstave poradenská služba, čo je veľmi dôležité a aj preto sa na našu výstavu vracajú ľudia každý rok.
Radi sa aj oni podelia a pochvália svojimi rastlinkami,
veľa krát zakúpenými na našej výstave pred niekoľkými
rokmi. Takéto rozprávanie vždy poteší a ja osobne to beriem tak, že je to akési uznanie našej doterajšej práce.
V neposlednej rade je to aj predaj, ale aj tombola, ktorá
je zameraná na mladších návštevníkov, i keď ju využívajú
aj starší a dobre sa pri tom zabávajú. Musím preto vyzdvihnúť Štefana Machálka, ktorý má práve tombolu každý rok na starosti a zhostil sa tejto úlohy veľmi dobre.
Samozrejme má svojich pomocníkov.
Ešte musím spomenúť ďalšiu, veľmi dôležitú úlohu výstavy. To je úloha, pritiahnuť nových, možných členov do
nášho klubu a upútať ich natoľko, aby sa akokoľvek angažovali na chode klubu. Žiaľ, musím skonštatovať, že tento
bod sa nám akosi nedarí splniť. Neviem čím to je, niektorí ľudia by sa k nám aj pripojili, teda aspoň tak to tvrdia na výstave, ale po výstave to už neplatí. Zrejme robíme niekde chybu a práve to je téma do budúcnosti.

Foto: Daniel Pokšiva

Pravá strana expozície

Foto: Mário Snopka

Ľavá strana expozície

Foto: Daniel Pokšiva
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Mário Snopka

Májový kvet 2018
Májový kvet na námestí v Trnave sa konal 9. – 11.5.2018,
v centre mesta, ako každý rok. Aj tento rok sme pripravili na nádvorí Mestského úradu menšiu výstavu
kaktusov a sukulentov. Pred vstupom sme uložili baner
s upútavkou na výstavu, aby ľudia vedeli, že celá akcia
nie je len na námestí. Samotný predaj bol priamo pred
vstupom na nádvorie. Tento rok nám mesto neposkytlo
predajné stánky, tak sme si pripravili svoje, kde bol sa-

motný predaj. Na námestí prebiehali aj rôzne sprievodné akcie a priamo z nich ľudia, ale aj niektorí účinkujúci, zavítali na našu výstavu. Počasie bolo dobré a tak
si niektorí návštevníci aj prisadli na stoličky, ktoré boli
popri výstave, odpočívali a zároveň si mohli poprezerať
našu výstavu. Dúfame, že aj budúci rok sa nám podarí
zopakovať túto akciu.

Foto: Blažej Strašifták
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Výlet do Prahy 2018

Ivan Balek

Tak ako každý rok, aj v roku 2018 si pre nás náš predseda
pripravil výlet za kaktusmi, kaktusármi a ich tolerantnými
manželkami, pričom naša cesta tentokrát smerovala do sto
vežatej Prahy a jej okolia. Aby sme všetko naplánované postíhali, trval náš výlet od piatka do soboty, teda od 8.6. až
do 10.6.2018. Aj tentoraz nás na našich potulkách
sprevádzal dobrý šofér a jeho klimatizovaný mikrobus.
Prvá zbierka nás čakala u p. Ivana Kubáta v dedinke Dolní
Cerekev. Hneď po príchode nás očakávalo príjemné občerstvenie, a po ňom nasledovala prehliadka zbierky, tvorená
jedným skleníkom a niekoľkými stolovými pareniskami,
v ktorej má časť rastlín aj syn p. Kubáta. Napriek tomu, že
väčšinové zastúpenie mali mamilárie, svoje zastúpenie tu
malo viacero rodov, pričom zaujali najmä výsevy, z ktorých
sme si zakúpili prvú nádielku rastlín a ktorých mal p. Kubát
požehnane. Okrem tzv. bežných rastlín sa dali nájsť aj rarity,
ako napr. Mammillaria bertholdii. Pri našom odchode to pri
pohľade na obsah prepraviek vyzeralo, ako by niektorí
plánovali využiť všetko voľné miesto už na úvod. Ako dru-

Zbierka Ivana Kubáta

čili“ k p. Ladislavovi Horáčkovi, kde nás privítala sympatická p. Horáčková. Lákavý bazén, do pol tela nahý

Zbierka v Sibřine p. Heřtusa

Foto: Luboš Žemla

p. Horáček a od horúčavy zmorený mini yorkshirsky
teriér. Okrem hlavného skleníka sa zbierka nachádza
ešte v ďalších 3 menších skleníčkoch postavených vedľa seba. Kým tí náruživejší sa vrhli na kaktusy, ostatní
zase na pripravené občerstvenie a vážne sme sa zaoberali aj osviežením v bazéne. V hlavnom skleníku
rástlo a kvitlo najmä Mexiko, v tých menších sa zase
darilo Južnej Amerike. Sem tam sa našli aj rôzne kristáty a farebné kultivary. Zaujímalo by ma, ako vyzerá
kvitnúce pole Ariocarpusov, ktoré vyzerali výborne,
no ani taká urastená Obregonia nikoho neurazí, skôr
donúti k zamysleniu, kedy aj tie naše malé dosiahnu
podobnú veľkosť a krásu. Na druhý deň v sobotu sme

Foto: Luboš Žemla

hého v poradí sme navštívili predajný skleník p. Pavla Heřtusa v Pískové Lhote. Ako už napovedá predchádzajúca veta,
išlo o skleník určený pre rastliny na predaj. Napriek tomu
bolo na čo sa pozerať, aj keď nás mrzelo, že sme nezastihli
p. Heřtusa. Rastlín bolo veľa, od afrických sukulentov, cez tilandsie, až po kaktusy a všetko vo veľkom. Sklamanie z absencie p. Heřtusa sme si napravili pri návšteve jeho druhého
sídla v Sibřine, kde nás už čakala príjemná pani Heřtusová
a ďalšie stovky, tentokrát aj veľkých zbierkových rastlín. Za
rodinným domom sa skrývali doslova stovky tilandsií, ktorým sa tu očividne darilo. A opäť sa nakupovalo. Žiaľ pre neplánovanú zastávku v Sibřine, sme už nestihli v ten deň poslednú plánovanú zbierku Václava Jakubca v Lušteniciach.
Snáď nabudúce. Medzi tým, ako sme sa presunuli z jedného
skleníka p. Heřtusa do druhého, sme si cez záhrady „odsko-
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Skleník Ladislava Horáčka

Foto: Ivan Balek

sa hneď ráno presunuli k p. Jaroslavovi Hušnerovi do
Hýskova, ktorého zbierka je zameraná na sukulenty
a kde sa naša návšteva neplánovane predĺžila. Nie že
by nás p. Hušner nechcel pustiť, ale nám sa nechcelo
odísť. Na prvý aj druhý pohľad azda najviac zaujali
políčka Lithopsov a Titanopsisov v rôznych veľko-

Pokračovanie

Výlet do Prahy 2018

stiach, farbách a tvaroch. Opäť som raz uvažoval, či ne- za všetko. Poobede nás u seba na vidieku privítal Tomáš
podľahnúť kráse týchto živých kameňov. Našli sa ale aj
africké cibuľoviny, a ako to už býva, do zbierky sa „prepašovalo“ aj zopár kaktusov. A opäť sa vyberalo,
nakupovalo a debatovalo. K p. Václavovi Hlaváčkovi
v Třeboci sme dorazili síce s drobným meškaním, ale

Časť zbierky p. Hlaváčka

Foto: Luboš Žemla

Malíř vo Vrané nad Vltavou. Zbierka p. Malířa je zameraná predovšetkým na sukulenty. Okrem samotných rastlín niekoľkých z nás zaujala aj samotná konštrukcia
skleníka, ktorý je namiesto štandardného polykarbonátu z prednej strany osadený klasickými oknami. Kameňom úrazu, a to doslovne, bola nižšia výška dverí. Inak ale
návšteve u p. Malířa nemôžeme vytknúť nič, veľmi
ochotne nám odpovedal na naše otázky, pričom behal
z jedného konca skleníka na druhý podľa toho, kto ho
práve zavolal a podelil sa s nami aj o svoje skúsenosti
a postrehy. Síce nám aj mierne spŕchlo, ale bolo sa kde
schovať. Na záver sobotného dňa nás očakávali pražské

Dva obrázky zo zbierky p. Hušnera

Foto: Ivan Balek

neomylná GPS a kaktusy pred domom boli jasným znamením, že sme na mieste. Ale na akom mieste - domček
z kameňa a skleník, parenisko a kaktusy, kam len oko dohliadlo. A keby len kaktusy, ale aj sukulenty, lekná, milá
p. Hlaváčková a jej chutná čerešňová bublanina, jazierko
s leknami a neodmysliteľný bazén. Bolo nás síce dosť, ale
na takomto priestore sme sa takmer hľadali. P. Hlaváček
má skleníky pri dome, na dome, vedľa domu a dokonca
aj skleníky medzi skleníkmi, ešteže má tak tolerantnú
manželku. Za zmienku určite stojí aj jeho takmer voľná
kultúra, kde sú kaktusy síce v črepníkoch, ale zato bez
tienenia a uznajte sami, že je im to len a len k dobru. Inak
v zbierke p. Hlaváčka nájdete kaktusy a sukulenty všetkých tvarov, farieb, tŕňov atď. Zábery zo zbierky hovoria

Zbierka Hawortii p. Malířa

Foto: Daniel Pokšiva

hospody, ktoré sme si na predchádzajúcich klubových
schôdzach odhlasovali. Nášmu predsedovi tak neostávalo nič iné, ako sa demokraticky podriadiť a dúfať, že počet kaktusárov opúšťajúcich v sobotu večer ubytovňu,
bude aspoň približne rovnaký, ako počet kaktusárov na-
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Výlet do Prahy 2018
sadajúcich v nedeľu ráno do mikrobusu na cestu za ďalšími zbierkami. Pivo majú v tej matičke Prahe naozaj dobré a je si aj z čoho vyberať. Na začiatku udeleného „rozchodu“ nám síce spŕchlo, čo tých z nás, ktorí nemali dáždniky spočiatku odradilo, neskôr sa ale počasie umúdrilo a na ceste za už spomínanými pražskými hospodami
a kultúrnymi pamiatkami nebránilo nič. V nedeľu ráno

Jakub Jilemnický v zbierke

Pohľad do zbierky Václava Jiránka

Prechádzka večernou Prahou

Foto: Daniel Pokšiva

nás očakávali vo svojich zbierkach Václav Jiránek a Jakub
Jilemnický, ktorí obaja bývajú nielen v Komořanoch, ale
ešte aj vedľa seba. Polovica z nás teda zamierila k p. Jiránkovi a tá druhá zasa k p. Jilemnickému. P. Jiránek síce
časť svojej zbierky už odsťahoval, a tak boli k videniu takmer len gymnocalycia, ale aj tak bolo rozhodne na čo pozerať, najmä pekne vytŕnené ornáta, grusoňáky a nejaký
ten ariocarpus, boli viac než schopné pritiahnuť kaktusárov pohľad. Najmä náš kolega Ozimy si uchmatol p. Jiránka a vytriedil mu kolekciu semenáčikov. Po výmene
sme sa ocitli u p. Jakuba Jilemnického ktorý sa vo svojej
zbierke zameriava výhradne na sukulenty, haworthie
a ako sám skromne na seba prezradil, v poslednej dobe
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Foto: Daniel Pokšiva

Foto: Ivan Balek

mu učarovali najmä drobné conophyta. Nad organizáciou a prehľadnosťou jeho zbierky je potrebné dať skutočne dole pomyselný klobúk. Črepníky pekne v radách,
rastliny obsypané jemným tufom, v ktorom ich prevažne
zelené, ale aj sivé a hnedé telá pekne vynikali a to ešte
má p. Jilemnický ďalšie plány do budúcna na rozširovanie svojej už teraz pozoruhodnej zbierky. Poslednou
plánovanou návštevou bola u Jana Roubíka v Hodoníne.
P. Roubík nás zaviedol do záhradkárskej oblasti, kde nám
ukázal svoje dva skleníky a takmer všetko bolo na predaj,
no a keď na predaj, tak na predaj a my sme nakupovali.
Do Trnavy sme sa vrátili až vo večerných hodinách, nasledoval rozchod domov a premýšľanie, kam tie nové kaktusy a sukulenty umiestniť a či by sa predsa len ešte nenašlo voľné miesto niekde na parapete, alebo v skleníku
kam by sa nové úlovky z výletu dali umiestniť.

Klubová opekačka v Cíferi 2018

Juraj Ladáni

Túto akciu máme v Pláne činnosti nášho klubu stále nazvanú "Klubová opekačka v Cíferi". Ale už minulý rok sme
opekané mäso nahradili vareným, varil sa guláš. Bol výborný a tak asi nik nenamietal, keď sme na 10. augusta
2018 naplánovali navariť ďalší guláš. Na rovnakom mieste, v Cíferi v zbierke u predsedu klubu Blažeja Strašiftáka. Miesto je nám to už dôverne známe. Kuchynský kútik,
jedáleň, bar, to všetci dobre poznáme. Bezpečne sa tu
pohybujeme. Veď je to na dvore pod holým nebom, krásne zimprovizované. A to celé obkolesuje Blažejova
zbierka kaktusov a už aj sukulentov. No povedzte, môže
sa kaktusár či sukulentár cítiť niekde lepšie? A hoci Blažejovu zbierku už dobre poznáme, vždy si ju radi presliedime. Jediné čo potrebujeme je, aby aspoň trochu vyšlo
počasie. A vyšlo. Bolo krásne a teplo. Teplotu, tlak a rosný bod som si nezapísal. Ale z mojej krátkej fotodokumentácie môžem doložiť pár záberov, z ktorých vidno,

Hore: Spoločná fotografia

Foto: Juraj Ladáni

že akcie sa zúčastnilo 15 členov KKS ISLAYA (autor je na
druhej strane fotoaparátu) + 1 cezpoľný. Teší nás, že Juraj Nemček znovu nechýbal. V tejto zostave sme sa podujali zdolať kotol gulášu a nejaké doplnky k nemu. Pitný
režim sa počas celej doby dodržiaval a tak sa ku koncu
akcie ozývali popevky na rôzne témy. To od radosti, ako
to Blažejovi všetko pekne rastie a ako sa u neho dobre
cítime. Horúce letné počasie nám prialo až do konca.
Nálada bola výborná, o čom svedčia usmiate tváre
členov na skupinovej fotografi. Jediná neradostná
skutočnosť je s touto, inak vydarenou akciou, vždy
spojená. A to fakt, že s každou augustovou opekačkou
sme zas o rok starší. Ale o čo menej vlasov - šedín máme
na našich hlavách, o to viac ich pribúda na našich
niektorých rastlinách, ktoré spolu s nami starnú. Ony
však do krásy. Nám zase pribúdajú skúsenosti a radosť z
každej vydarenej klubovej akcie.

Dolné dve fotografie: Voľná zábava
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Foto: Blažej Strašifták

XIX. Jesenné stretnutie kaktusárov

Róbert Cipár

Už 19. ročník pravidelného stretnutia priaznivcov suku- vanie tejto skupiny kaktusov a určite u mnohých vzbulentnej flóry sa uskutočnil 1.9.2018 v priestoroch Stred- dil záujem.
nej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na
vidieku v Trnave.
Členovia KKS ISLAYA v Trnave pripravili pre účastníkov
zaujímavý program, zabezpečili priestory na prednáškovú
časť sympózia a burzu kaktusov a sukulentov. Program
bol zaujímavý so snahou obsiahnuť širokú škálu záujmov
našich priaznivcov. Zaujímavými oblasťami Južnej Afriky

Albert Škrovan

Foto: Mário Snopka

Počas celej akcie súbežne prebiehala burza kaktusov.
Záujem predávajúcich a ponúkaný sortiment je potešujúcou skutočnosťou. Kupujúci mali možnosť doplniť
svoje zbierky, ale tiež im boli poskytnuté fundované rady. Nad predajnými stolmi prebiehali mnohé odborné
i priateľské diskusie. Ani nepriazeň počasia, ktoré nás
Burza v plnom prúde
Foto: Mário Snopka
častovalo výdatným dažďom nedokázala narušiť pohov zimnom období nás brilantne previedol p. Jaromír dovú atmosféru. Proste stretnutie ľudí s rovnakou „krvChvastek. Boli predstavené rastliny, ktoré nie sú bežnou nou“ skupinou.
súčasťou sukulentných zbierok a prítomní mali možnosť
zoznámiť sa so špecifickými klimatickými podmienkami
tejto časti Afriky. Klasiku Južnej Ameriky – Bolíviu s nami

Jaromír Chvastek pri prednáške

Foto: Mário Snopka

navštívil p. Albert Škrovan. Vystúpili sme do vysokých
nadmorských výšok Ánd, kochali sa špecifickou flórou
tejto oblasti a priateľ Albert okorenil svoju prednášku tiež
zábermi krajiny a života ľudí v nej.
Nestor slovenského kaktusárstva p. Gabriel Vereš je už
dlhoročným priaznivcom nášho klubu a jeho návšteva je
vždy malým sviatkom. Tak to bolo i na tohtoročnom sympóziu. Svoju prednášku o mrazuvzdorných kaktusoch postavil na skúsenostiach z praxe, ktoré mu môžeme len závidieť. Poskytol auditóriu svoj osobitý pohľad na pesto-

12

Gabriel Vereš

Foto: Mário Snopka

Príjemným doplnkom bol skvele fungujúci klubový
bufet poskytujúci sortiment na zahriatie tela i duše. Zároveň slúžiaci ako príjemný diskusný klub.
Jesenné stretnutie tohto roku privítalo okolo 70 návštevníkov. Sme radi, že záujem o túto akciu stále trvá
a je pevnou súčasťou kalendára kaktusárskych akcií na
Slovensku a v Čechách.
Poďakovanie patrí všetkým , ktorí sa zúčastnili na
organizácii stretnutia a prispeli tým k pohodovému
priebehu akcie.

Pokračovanie

XIX. Jesenné stretnutie kaktusárov
Pridávam niekoľko postrehov z Facebooku, ako reakcie na naše sympózium 2018 a hlavne na burzu rastlín (Mário Snopka):

Lucia Kečkéšová: Noro Čerňanský, ukážkový výklad a super rastlinky! :) rada som ťa spoznala osobne, tilandsiu
som capla do dažďovej vody nachvíľku
Noro Čerňanský: Ďakujem za pochvalu :D tiež som rád že
sme sa spoznali

Slávka Karásiková: No tam by sa ľahko vyprázdnila peňaženka😁
Ida Pavlendova: Wau to je nádhera.... Prečo som tak
ďaleko od Trnavy
Marta Capikova: Bože prečo som tak ďaleko
Jarmila Popikova: Krásna plejáda sukulentov a kaktusov ... mnohé z nich mám vo svojej zbierke

Petronela Micháliková: Neúrekom krásne...
Dominika Adamcová: Veru, mať tak ešte 20 okien, 1000
eur a nákladiak...
Lucia Kečkéšová: Dominika, ďakujem aj krásne za tento
super deň! akurát vybaľujem rastlinky a hľadám im
miesto, som nadšená, ďakujem za stretnutie a spoznala
som mnohých osobne, čomu sa teším, skvelá akcia! aj
nabudúce!
Nora Pániková: Dievčatá som veľmi rada, že som Vás
stretla osobne. Práve som bola povykladať tašky z auta a
Všetky 4 fotografie v tejto časti: Dominika Adamcová
som zhrozená koľko som toho zasa naškrečkovala. Ale
posúďte sami, dalo sa odolať ?
Jarmila Zelinska: Toľko pichľavej krásy som nevidela za
Zlata Uhlíková: babenkyyyyyyyyyyyy ako mi je ľúto že som celý život ako za posledné dva dni prostredníctvom tvoto nestíhala, mala som inú povinnosť ako babička
jich fotiek Dominika Adamcová
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Krst knihy

Mário Snopka

17.1.2018 sme sa stretli v dome Pavla Jesenského v Novom meste
nad Váhom. Nešlo o bežné stretnutie kaktusárov z rôznych klubov, ale o krst knihy, ktorú si Pavol Jesenský sám napísal, doplnil
fotografiami a aj graficky upravil. Ale od začiatku.
Prišli sme k Pavlovi pred 17-tou hodinou. Privítal nás pri bráne
a postupovali sme ďalej po dvore. Bolo mrazivo a videli sme to aj
na sukulentoch, ktoré boli vonku a z kvetináčov viseli 20 cm cencúle. Pozreli sme si aj zbierku, i keď už v tomto čase je skôr šero,
ako svetlo a kaktusy sú väčšina zazimované. Prešli sme si skleník,
kde má Pavol cez zimu takmer celú zbierku, i keď niektoré rastliny
naukladané v prepravkách. No to čo je priamo v skleníku, sa dá
poobzerať. Len škoda toho svetla, lebo pri fotografovaní musí človek použiť blesk a ako vieme, to už nie je ono. No je zaujímavé
stáť v skleníku, obzerať si kaktusy rodu Astrophytum či Mammillaria alebo sukulenty ako Lithops a cez sklo vidíte sneh.

Postupne sme sa pobrali hore na poschodie,
nad skleník do miestnosti, kde to všetko malo
prebiehať. Stretli sme sa tu s kaktusármi z iných
klubov a s Pavlovými priateľmi. Najprv sme si
pozreli Pavlovu zbierku krabičiek cigariet, ktorá
je naozaj veľmi zaujímavá a z môjho pohľadu aj
dosť veľká. No nielen to, Pavol toho zbiera oveľa
viac, ako tŕne kaktusov, zápalkové škatuľky, nerasty a ďalšie zaujímavosti.
Keď sme sa usadili, Pavol nám premietol niekoľko fotografií z jeho ciest za kaktusmi v Mexiku. Potom prišiel na rad samotný krst knihy.
Krstným otcom bol jeho kamarát a spolucestujúci po Mexiku Ján Rožič. Krstilo sa horalkou,
ako symbol najčastejšieho konzumovaného jedla na ich cestách. Potom sme si pripili Tequilou
a pustili sa do kapustnice. Postupne sa debatovalo na rôzne témy, nie len kaktusárske. Celé
stretnutie bolo veľmi príjemné a zaujímavé.

Pohľad do skleníka aj Pavlom Jesenským

Vpravo hore: Krst Horalkou Dole: Posedenie a debata

Všetky 3 fotografie: Mário Snopka
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Navštívili sme
Kaktusárska jar v Bratislave 15. – 17. 6.2018
Blažej Strašifták
V Bratislave to podľa viacerých názorov bolo tento rok v
ZOO lepšie ako vlani. Hlavne bolo lepšie vybrané miesto
výstavy a predaja, keďže bolo na hlavnej trase kadiaľ
chodili ľudia a blízko detského ihriska a lanovej dráhy,
teda dosť frekventovaného miesta.
Prišli sme tam v sobotu ráno a odchádzali sme až neskoro poobede. Výstava s predajom však začala už v piatok a pokračovala aj v nedeľu. Takže ju mohlo navštíviť
veľa návštevníkov ZOO. Myslím si, že tam prišlo dosť ľudí
aj kvôli výstave samotnej.
Výstava bola pekná, sústredená do stredu asfaltovej
plochy. Okolo centrálnej expozície boli po obvode stoly,

kde sa predávali kaktusy, sukulenty a rôzne exotické rastliny. Keďže umožnili predávať aj pestovateľom z iných
klubov, sortiment rastlín bol bohatý, výber skvelý, tiež
som si nakúpil rastliny, hoci som mal zámer iba predávať.
Bratislavský klub, najmä jeho predseda má organizáciu
výstavy a burzy dobre zmáknutú aj čo sa týka občerstvenia. Piva a nealko nápojov bolo dosť, hoci bolo
horúce slnečné počasie. Pochutili sme si aj na skvelom
guláši, ktorého navarili plný kotol a kto mal chuť mohol
si dať aj dupľu.
Môžem povedať, že Bratislavská jar bola opäť pekná,
vydarená akcia a kto sa zúčastnil odchádzal určite spokojný.
Už sa teším na budúci rok.

Tri zábery z Bratislavskej akcie 2018

Všetky tri fotografie: Blažej Strašifták
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Navštívili sme
Kaktusiada, Ustroň Jaszowiec 4. – 6.5.2018, Poľsko
Blažej Strašifták
Na sympózium v Poľskom rekreačnom stredisku Jaszowiec pri mestečku Ustroň som dostával pozvánku už viac
rokov. Vzhľadom k vzdialenosti som na to nikdy nereagoval. Vlani som sa rozhodol sympózium a najmä burzu navštíviť.
Pestovaním kaktusov a v poslednom čase aj sukulentov
sa zaoberám dosť intenzívne. Veľa vysievam a teda mám
aj dosť prebytkov. Celkom sa mi tam zadarilo s predajom,
celá akcia bola príjemná, zaujímavá, stretol som tam veľa
priateľov a známych, tak som sa tam vybral so Štefanom
Machálkom aj tento rok. Mário chcel, aby som sa o zážitky podelil, tak niečo napíšem.
Vlani sa mi to videlo pohodovejšie ako tento rok, napíšem prečo. Cesta bola dlhá, keď sme tam nechceli ísť už
v piatok, museli sme aj skoro vstávať, stálo to však za to.
Bol som trochu prekvapený. Nečakal som, že na takom
mieste, v lesoch na hraniciach s Českom sa zíde toľko záujemcov o sukulentné rastliny. Šiel som tam len skúsiť
predať nejaké kaktusy, ale zaujala ma aj celková organizácia podujatia. Hneď po príchode sme si hľadali miesto
na burze rastlín, kde predávali väčšinou kaktusári z Čiech
a severnej Moravy a ponuka kaktusov a iných sukulentov
bola pestrá a bohatá. Nevšimol som si, že by predávali
Poliaci.
Prekvapením boli pre mňa aj prednášky. Keďže sa organizovaním kaktusárskeho stretnutia u nás v Trnave zaoberám už skoro dvadsať rokov, trápi ma u nás klesajúci
záujem o prednášky. V Bratislave ich kvôli nezáujmu zrušili. Tam to bolo iné. Záujem bol podľa môjho gusta. Na
prednáškach bolo veľa ľudí, ľudia s prednášajúcimi
komunikovali, prednášky boli živé a pútavé, ale najmä,
čo som im trochu závidel, bolo dosť ľudí aj po obede, čo
u nás už nemáme.
Po vlaňajšej dobrej skúsenosti sme sa tam vybrali so
Štefanom tento rok znovu. Stoly na burzu som si objednal vopred, ale keď sme tam prišli, nebol voľný žiadny
stôl. Záujem o predaj bol zrejme väčší ako vlani. Bol som
dosť sklamaný, stoly som mal nahlásené, predsa som
tam nešiel takú dlhú cestu s plným autom kaktusov zbytočne. Bol som z toho vystresovaný. Potom však prišiel
Andrzej Wandzik, dal priniesť stoly, rozmiestnili ich v recepcii hotela a bolo to vyriešené. Bolo dosť miesta nielen
pre mňa, ale aj pre ďalších predajcov čo prišli ešte po nás.
Burza prebiehala ako u nás v Trnave počas celej doby trvania prednášok. Ľudia sa tak mohli vracať na burzu inšpirovaní prednáškami. Hoci mám rastlín veľa a o čo
mám záujem si obyčajne sám vysejem, kúpil som si nejaké rastliny aj pre seba a mám z nich radosť.

Páčilo sa mi tam. Mali to dobre zorganizované vďaka
Andrejovi, ktorý má celú akciu pod kontrolou. Zaplatili
sme vstupné, ale občerstvenie ako káva čaj, koláčiky,
keksy boli vo forme švédskych stolov, bolo toho dosť,
každý si mohol dať podľa chuti. Je to rekreačné stredisko
s reštauráciou a dali sme si aj obed, ktorý sme si pri
prihlasovaní objednali.
Tak ako vlani aj tento rok mali desať prednášok, na ktorých bolo dosť ľudí aj po obede. Prednášky trvali ako u
nás 45 minút. Prednášali väčšinou moravskí a českí lektori. Bol tam však aj náš dobrý priateľ Gabo Vereš, ktorý
mal ako vždy vynikajúcu prednášku o zimuvzdorných
kaktusoch a ľudia s ním diskutovali a vypytovali sa na
jeho skúsenosti.
Zaujímavé a inšpirujúce bolo aj spoločné fotenie na
svahu pred hotelom pre spomienku na akciu.
Nezostali sme do konca prednášok a po tretej poobede
sme sa rozlúčili. Záujem o kupovanie poobede už opadol,
mali sme pred sebou dlhú cestu domov a chcel som navštíviť cestou ešte jednu zbierku.
Bola to opäť veľmi pekná akcia. Bol som spokojný a aj
napriek dlhej ceste a počiatočným problémom som si to
tam, ako sa hovorí užil, a mám nad čím rozmýšľať pri
organizovaní trnavského stretnutia.
V Chrudimi som sa s Andrejom dohodol, že keď budem
môcť, stretneme sa na budúci rok v máji opäť.

Príprava prednášky Grzegorza Matuszewskeho

Foto: Lumír Král

Tomasz Blaczkowski –Nowinki z Boliwii 2017

Foto: Lumír Král
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Navštívili sme
Pobeskydí, 30.6.2018
Mário Snopka
Po minulom roku som vedel, že asi aj tento rok pôjdem
do Ostravy na akciu Pobeskydí. I keď sa konalo v Havířově. Tento rok sme išli traja - ja, Blažej Strašifták a Štefan
Machálek. Išli sme v deň konania tejto akcie a vyrazili
sme z domu veľmi skoro, aby sme zachytili hneď začiatok. Do Havířova k hotelu Rudolf sme prišli okolo 8 hod.
ráno. Zatiaľ bolo ešte málo ľudí, ale netrvalo dlho a pozbieralo sa ich dosť z Čiech, Slovenska a aj Poľska. Veľa
kaktusárov som poznal a tak nebola núdza o to, s kým sa
porozprávať a samozrejme ani o témy nebola núdza. Blažej priniesol kaktusy na predaj a Štefan mu v predaji pomáhal. Myslím, že Blažejov predaj bol celkom úspešný.
Pozreli sme si aj niektoré prednášky, ktoré sú na tejto
akcii kratšie, len 20 – 30 minút. Dohodol som sa s Jardom
Chvastkom že pôjdeme pozrieť do jeho zbierky. Išiel aj

Blažej. Jardo postavil nový dom a aj skleníky. Videli sme
úžasné kvitnúce „smradľavky“, Asclepiadaceae. No nielen to, ale aj kaktusy. Niečo sme si nafotili a aj dostali nejakú tú rastlinku. S dobrým pocitom sme sa pobrali naspäť na Pobeskydí. Vrátili sme sa a ešte chvíľu sme tu pobudli. Potom Blažej zbalil rastliny a išli sme ešte do dvoch
zbierok. Jedno zastavenie bolo v zbierke u kaktusára Vilka, žiaľ neviem presné meno. Je to zaujímavá a veľká
zbierka. Poschodový skleník a aj niekoľko veľkých parenísk. Takže sme si prišli na svoje. Potom sme išli ku
kamarátovi Františkovi Frýdlovi. Tu sme sa pekne porozprávali a aj odniesli niekoľko zaujímavých rastliniek. Domov sme prišli až za tmy, ale môžem skonštatovať, že sa
nám celý deň vydaril. Musím aj pochváliť Lumíra Krála za
výborne pripravenú akciu. Takže, ak sa bude dať, budúci
rok sa tam zasa uvidíme.

Dva pohľady na Pobeskydí, hore: burza, vľavo dolu Prednáška Jardu Chvastka, vpravo dole: pohľad do zbierky p. Wilka
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Navštívili sme
Zamykání sezony Chrudim 30.6.2018
Mário Snopka
Tento rok sme sa dohodli, že zasa zavítame do Chrudimi
s jednou zmenou a to, že Blažej tam bude aj predávať.
V piatok poobede sme sa stretli pri Blažejovi. Auto už
bolo plné prepraviek s kaktusmi a sukulentami. Od Blažeja sme odchádzali traja: ja, Blažej a Štefan Machálek.
Išli sme ešte pre Jána Rožiča a do Košolnej pre Petra Hrdličku. U Petra sme si pozreli aj jeho menšiu, ale zaujímavú zbierku. Asi po pol hodine sme išli smer Chrudim.
Po ceste sme sa ešte zastavili v zbierke známeho kaktusára Mirka Sochůrka. Je to príjemný človek a má aj veľmi
zaujímavú zbierku. Prezreli sme si celú zbierku a vybrali
aj nejaké rastlinky. Asi najväčšiu vykopal Jano v záhrade
- Agavu, v priemere asi viac ako 30 cm. Posedeli sme, niektorí si dali aj pivo a dokonca aj niečo tvrdšie. Bolo to
zaujímavé posedenie pri rozprávaní Mirka z jeho ciest po
Južnej Amerike. Keby sme mali dostatok času, určite by
sme ešte posedeli, ale museli sme ísť ďalej, aby sme prišli
na dohodnuté ubytovanie včas. Po príchode na
ubytovanie sme si len uložili do izieb veci a išli sme do
blízkej reštaurácie, kde sme sa stretli s kaktusármi z Nových Zámkov a Košíc. Dali sme si spolu pivo, niektorí aj
niečo pojedli a išli sme spať, chceli sme skoro vstávať,
nech sme na burze čo najskôr. No akosi ani to nevyšlo,

lebo sme sa stretli v jednej izbe, keď prišiel aj Richard
Maletič a rozprávali sme sa, až keď sme zistili, že je už
dosť hodím (bolo niečo po pol jednej) a tak sme sa
rozdelili a išli spať. Ráno sme odišli okolo siedmej. Prišli
sme na miesto, kde sa už pomaly, ale isto, začínali
rozkladať predajcovia a postupne prichádzali aj kúpy
chtivý ľudia. Postupne sa sála zapĺňala ľuďmi a my sme
stretávali známych, s ktorými sme sa už dlhšie nevideli
alebo sme boli s nimi dohodnutí, že sa tu stretneme. Celé
doobedie sme tu doslova niekoľko krát prešli sálu a aj
predajcov vonku pred budovou. Čas rýchlo beží, keď sa
stretávate so známymi kaktusármi a poviete si niekoľko
pekných viet alebo máte spolu aj dlhšiu debatu. Niektorí
si dali aj obed, ja som ho mal so sebou, tak som sa mohol
prechádzať po sále aj s „burgrom“ v rukách a hľadať, čo
by som si mohol odtiaľto ešte odniesť. Poobede sa všetci
chystali na prednášky a aj ocenenie Zlatý Alberto, ktoré
zaslúžene dostal tentokrát Rudolf Slaba. My sme chceli
byť doma ešte za svetla a tak sme tento rok prednášky
vynechali. No musím konštatovať, že sa táto akcia znova
vydarila, nie len predajom, ale aj tým, že sme sa mohli
zasa porozprávať a vymeniť si názory s kaktusármi nielen
z Čiech a Slovenka. Takže zasa o rok.

Hore: pohľad časť burzy /vľavo dole: posedenie u Mirka Sochůrka /vpravo dole: stretnutie s novozámockými kaktusármi
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Navštívili sme
Stretnutie kaktusárov v Rozkoši 2018
Mário Snopka
Stretnutie kaktusárov, zaoberajúcimi sa peruánskymi
druhmi sme chceli uskutočniť už nejaký ten rok. Práve
rok 2018 sa stal tým pravým a dátum 23.6. (sobota) bol
ten deň D. Stretnutie kaktusárov 3 štátov (Slovensko, Česko a Švédsko) sa uskutočnilo v dedinke Rozkoš, asi 50
km od Prahy, v blízkosti nádherného mesta Kutná Hora.
S manželkou sme sa dopravili do Brna, kde sme sa stretli
s kamarátom Jirkom Kolaříkom. Naše auto ostalo pri
Jirkovom dome a pokračovali sme s ním, jeho autom,
smer Rozkoš. Cesta bola síce dlhšia, ale už sme sa tešili
na stretnutie. Prišli sme konečne do Rozkoša a hneď na
začiatku dediny je dom Zdeňka Huliciusa. Po úvodnom
zvítaní so Zdeňkom a Håkanom Sönnermom zo Švédska,
sme sa spoznali aj s manželkou Håkana a jej bratom, ktorí pochádzajú z Ruska. Samozrejme sme sa spoznali aj so
Zdeňkovou manželkou. Po krátkom zvítaní sme sa pobrali do domu a pustili sa do rozprávania, čo bolo veľmi zaujímavé. Chvíľu sa hovorilo česky, chvíľu anglicky a nemecky a dokonca rusky. Naobedovali sme sa a pobrali
medzi kaktusy do skleníka a parenísk. No predtým sme si
pozreli aj zaujímavú a pekne upravenú záhradu. Je vidieť,
že Zdeňek sa naozaj vyzná. Cesta ku skleníku viedla okolo
rôznych papagájov, čo bolo pre všetkých zaujímavé, tak
sme sa pri nich chvíľu zastavili. Potom sme vošli do skle-

Zľava: Zdeněk, Mário, Hakan a Jirka

níka a debata mohla začať. Ako už každý z Vás vie, keď sa
stretnú kaktusári, ktorí majú pred sebou kaktusy, tak ich
už nemá čo zastaviť a debata bola naozaj zaujímavá.
Hovorilo sa hlavne o Haageocereuse lanugispinuse, ktorý už v prírode zrejme neexistuje, aspoň roky ho už nikto
nevidel. A keď tieto kaktusy vidíte v zbierke v množstve
viac ako 100 kusov, tak nielen ich obdivujete, ale vidíte
nádej, že by sa mohli do prírody postupne navrátiť. Keď
sme v skleníku už primerane dlho a debata je naozaj
plodná, ženy to vidia trochu inak. Prišli nás zavolať, nech
ideme ďalej, veď „nemáte na to celý deň“. Tak sme postupne prešli von k pareniskám a samozrejme debata
pokračovala aj tam. Po pár hodinách debatovania nad
kaktusmi sme si spravili aj pár fotografií a postupne sme
sa rozlúčili a pobrali sa domov dúfajúc, že sa toto stretnutie znova niekedy zopakuje. Možno hneď o rok, zasa
v niektorej z našich zbierok, kto vie, možno aj u Håkana
vo Švédsku. Ja som si odniesol dobrý pocit s perfektného
stretnutia a aj jednu zaujímavú rastlinku Morangaya
pensilis (Echinocereus). Do Brna sme prišli v poobedných
hodinách. Chvíľu sme pobudli u Jirku Kolaříka. Popozerali
nejaké rastlinky a aj sme niečo pojedli. Domov do Trnavy
sme si odniesli od Jirku jednu zaujímavú rastlinku z rodu
Siningia. Prišli sme už takmer za tmy, ale s príjemným pocitom pekne prežitého dňa.

Fotografia vpravo, detail vrcholu Haageocereus lanugispinus
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Termíny schôdzí na rok 2019

Mário Snopka

11. január - !!! Pozor!!! druhý piatok v mesiaci
1. február – Členská schôdza
1. marec - Hodnotiaca členská schôdza
5. apríl – Členská schôdza
3. máj - Príprava a rozdelenie úloh na výstavu
23.-25.máj - XX. Výstava kaktusov a sukulentov v Kalokagatii - centre voľného času na Streleckej ulici č.1 spojená s
predajom prebytkov
7. jún – Zhodnotenie výstavy a výletu
2. august – Klubová opekačka
6. september - Príprava sály a rozdelenie úloh na Jesenné stretnutie kaktusárov
7. september - XX. Jesenné stretnutie kaktusárov
4. október - Zhodnotenie Jesenného stretnutie kaktusárov
8. november - !!! Pozor !!! druhý piatok v mesiaci, lebo prvý piatok je sviatok
6. december - Mikulášska schôdza
27. december – Tradičná koncoročná prednáška

Dva pohľady na našu XIX. Výstavu kaktusov a sukulentov 2018

2 x Foto: Blažej Strašifták
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